
 

 

 Voor SWS De Fladderiep is Aves op zoek naar een  

Intern begeleider (m/v) 
per 1 augustus 2020 

wtf 0,3 
 
 

 

 

De Fladderiep is een Daltonschool, waarbij we werken vanuit de vijf kernwaarden van het 

daltononderwijs: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid 

en reflectie. Op de Fladderiep krijgen de kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en 

de ruimte, om keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te  organiseren. Ze 

leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te 

stellen en zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen. 

In 2019 zijn we in samenwerking met het onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen 

begonnen aan een traject om meer groepsdoorbrekend te gaan werken en het kind nog meer 

centraal te stellen. Wij zoeken een intern begeleider die in samenwerking met de directeur 

sturing kan geven aan dit proces. 

 

Aves is een onderwijsorganisatie van 35 scholen met verschillende denominaties (openbare, 

katholieke, christelijke en samenwerkingsscholen). Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht 

onderwijs voor kinderen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove. Aves zet kinderen 

voorop! Vanuit de kernwaarden lef, passie en groei willen de medewerkers van Aves het 

basisonderwijs innoveren en ontwikkelen. Aves maakt werk van onderwijs en opvoeding; 

kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend. Aves, jouw plek bij ons! 

We zoeken een intern begeleider die: 

• ruime ervaring heeft in het primair onderwijs; 

• graag een tandem vormt met de directeur; 

• beschikt over daadkracht en een oplossingsgerichte houding; 

• tenminste een HBO master-opleiding op het gebied van onderwijs en begeleiding heeft of 

bereid is deze te halen; 

• affiniteit heeft met het Daltononderwijs; 

• een coach is voor de collega’s; 



 

 

• helder kan communiceren; 

• met lef een uitdaging aan wil gaan. 

Wat bieden wij? 

• Een gemotiveerd team; 

• volop ontwikkelingsmogelijkheden; 

• aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden; 

• een functie ingeschaald in schaal L11 conform de CAO-PO ( leerkracht met 

taakspecialisatie als intern begeleider zonder vaste lesgevende taak); 

• een dienstverband voor 1 jaar met bij goed functioneren uitzicht op een vaste benoeming; 

• een Microsoft Surface in bruikleen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Anne-Marie 

van Fraeijenhove, tel; 06-40513242.  

Reageren 

Interesse? Stuur je motivatie brief en cv dan vóór 19 juni 2020 naar Aves t.a.v. Liesbeth Quak; 

l.quak@aves.nl.   

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 24 juni 2020. 

 

 

 

 


