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Informatielek 
door 
onoplettendheid 
 

Na afloop van 
management-
overleg wordt 
tekst van 
vacature 
gefotografeerd 

Wil jij onderdeel zijn van een gedreven team op een school volop in ontwikkeling? Wil jij meebouwen aan onze visie op 
onderwijs waarin wij uitgaan van steengoed onderwijs en hoge verwachtingen? Ben jij een echte teamplayer? Loop jij 

warm voor opbrengstgericht onderwijs door een sterke kwaliteitsaanpak en het coördineren en uitvoeren van het 
ondersteuningsbeleid van de school? Word dan IB-er bij ons op de Wingerd! 

 

Solliciteren? 
Word je enthousiast van 
wat je leest in deze 
advertentie en herken jij je 
in de IB-er waar wij naar op 
zoek zijn? Of heb je 
gewoon nog wat vragen? 
Wacht dan niet langer en 
neem contact op! We gaan 
graag met je in gesprek. Of 
stuur je motivatiebrief en 
CV direct naar: 

Maaike Lodder  
Directeur De Wingerd 
Tel: 0321 – 331 329 
e-mail: 
m.lodder@kbswingerd.nl   
Website: 
https://kbsdewingerd.nl 
 
 De vacature staat open 
tot we jou hebben 
gevonden. 
 
In week 44 plannen we de 
eerste gespreksronde. 

Door Maaike Lodder 

Wat zijn de ontwikkelingen op de Wingerd: Met een 
enthousiast, gedreven en kundig team werken we hard aan onze 
schoolontwikkeling om het voor onze leerlingen iedere dag  weer 
beter te doen. Om nog beter zicht op ontwikkeling te hebben 
van onze leerlingen, implementeren we op dit moment het 
instrument Focus PO.  Wij geven kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs. Hiervoor is kennis van de leerlijnen en doelgericht 
lesgeven noodzakelijk. Om ons hier verder in te ontwikkelen 
wordt het middel EDI ingezet. 

Waar zijn we naar op zoek? Wij zoeken een ervaren 
gediplomeerde IB-er/kwaliteitscoördinator (en/of Master SEN) die 
met ons de schoolbrede duurzame kwaliteitsaanpak en de 
ondersteuning van leerlingen verder door ontwikkelt en deze 
coördineert.  
 

Wat vinden wij belangrijk? Je werkt graag samen zowel met 
interne als externe partners. Je begeleidt en adviseert 
leerkrachten op een coachende en enthousiaste manier. Je werkt 
opbrengstgericht en bent consequent. Je bent communicatief 
sterk, sociaal vaardig en emphatisch. Daarnaast onderschrijf je 
onze katholieke identiteit. 
 

Wat bieden wij? Naaste een uitdagende baan in een 
professionele organisatie op de leukste school in Biddinghuizen, 
bieden we ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, scholing en 
innovatie en een salaris conform CAO - PO. 

Wie zijn wij? De Wingerd is een Katholieke Basisschool 
midden in Biddinghuizen. Wij zijn aangesloten bij SKO| 
Ontwerpers van onderwijs. Bij ons volgen rond de 215 
leerlingen onderwijs verdeeld over 10 groepen. Op de 
Wingerd staat de leerkracht centraal, want wij weten 
hoe leren werkt. We gaan uit van hoge verwachtingen 
en dat alle kinderen kunnen leren. Op deze manier 
ontvangen al onze leerlingen het beste onderwijs. Door 
warmte en betrokkenheid versterken wij het 
zelfvertrouwen en welbevinden. Binnen ons 
onderwijsaanbod bieden wij ruimte voor verschillen en 
passend onderwijs voor alle leerlingen. Het didactisch 
handelen is doelgericht en volgens gestructureerde 
instructie. Wij werken opbrengstgericht en hebben 
zicht op de ontwikkeling van al onze leerlingen. 

  

 Informatie lek?   
 vacature gefotografeerd 

Gezocht per direct 
een ervaren  

Intern Begeleider 
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