
Christelijke Scholengroep De
Waard heeft zestien scholen
onder haar bestuur, waaronder
veertien scholen voor
basisonderwijs, één school voor
SBO en één school voor ZML.

De scholen staan verspreid in
de Hoeksche Waard.
Eén school bevindt zich in
Middelharnis.

De scholen worden door 2800
leerlingen bezocht.

Er werken 360 personeelsleden.
De leiding van CSG De Waard
ligt bij het College van Bestuur,
dat hierbij wordt ondersteund
door het bovenschools
managementteam en het
bestuurskantoor.

Voor CBS De Kriekenhof in Oud-Beijerland zoeken we per direct:

een enthousiaste intern begeleider
voor 2 dagen per week (0,4 fte)

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de ondersteuning, coaching en
begeleiding van de leerkrachten en werkt nauw met hen samen. Op onze school
bieden we passend onderwijs en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de zone van de
naaste ontwikkeling. De intern begeleider overziet of gemaakte afspraken uitgevoerd
worden en zorgt voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften.

Wij zoeken een intern begeleider die
● optimistisch en realistisch is
● communicatief sterk is
● goed kan samenwerken met ouders en leerkrachten
● een relevante opleiding heeft gevolgd
● de christelijke identiteit van de school respecteert en onderschrijft

Wij bieden onze nieuwe collega
● een kleine school die goed bekend staat in de wijk
● een prettig werkklimaat met aandacht voor elkaar
● een moderne school die zich blijft ontwikkelen
● een school die passend onderwijs hoog in het vaandel heeft staan
● salariëring en rechtspositie conform de CAO PO

Inlichtingen
Voor inlichtingen kan je contact opnemen met dhr. K.Mooij, directeur CBS De
Kriekenhof, telefoon De Kriekenhof (0186) 613638 of 06-19977231, e-mail
k.mooij@csgdewaard.nl.
Voor meer informatie over de school, zie onze website:
https://dekriekenhof.csgdewaard.nl/

Sollicitatieprocedure
Ben jij onze nieuwe collega? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV zo spoedig mogelijk,
per email aan pz@csgdewaard.nl ter attentie van mw S. Quevedo o.v.v. ‘sollicitatie CBS
De Kriekenhof’.

Graag tot ziens!
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