
Onze school
St. Maarten is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). 

Wij bieden onderwijs op maat voor leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte. De individuele mogelijkheden en het 

persoonlijke karakter van onze leerlingen staan hierbij centraal. 

Op onze school krijgen de kinderen de ruimte om zich op hun 

eigen niveau te ontwikkelen, waardoor zij met plezier naar 

school gaan.

Onze school heeft veel kennis en ervaring op het gebied van 

gedrags- en taalontwikkeling. Onze leerlingen krijgen gerichte 

individuele begeleiding waardoor zij hun taalvaardigheid zo 

goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie over de school op de website 

www.ksu-sintmaarten.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een intern begeleider die:

• in het bezit is van een diploma Intern Begeleider of Master  

 SEN/orthopedagogiek. Ervaring in het SBO is een pre;

• beschikt over het analytisch vermogen om onderwijsresultaten  

 te doorgronden en anderen te ondersteunen bij de plan- 

 vorming die daaruit voortkomt;

• kennis heeft van en ervaring heeft met kinderen met speciale 

 onderwijsbehoeften;

• beschikt over enkele jaren ervaring als (interim) intern   

 begeleider;

• visie heeft op het eigentijds vormgeven van zorg en onderwijs 

   aan SBO kinderen uit de wijk Overvecht in groep 1 t/m 5;

• Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en  

 pedagogische kennis en vaardigheden bezit;

• inzicht heeft in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen  

 school;

• vaardig is in het overdragen van kennis en vaardigheden en  

 een coachende rol kan nemen richting de leerkrachten in het  

 begeleiden en leren van leerlingen;

• kennis heeft van en vaardig is in het signaleren van 

 ontwikkelings- en leerachterstanden;

• kennis heeft van belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van 

 zorg en onderwijs aan onze doelgroep.;

• vaardig is in het voeren van gesprekken met belanghebbenden 

    (leraren, externen en ouders);

• affiniteit heeft met de Katholieke waarden en bereid is deze uit te 

   dragen in het werk.

    

Wie ben jij?
Jij bent een stevige en vaardige intern begeleider die met het 

onder- en middenbouwteam kan samenwerken en vanuit kwaliteit 

verder kan ontwikkelen. Je werkt graag samen en beschikt over 

coachingsvaardigheden. Je bent resultaatgericht en je beschikt 

over invoelingsvermogen, sociale vaardigheden en hebt goede 

communicatieve vaardigheden. Daarnaast toon je affiniteit met 

onze doelgroep en de wijk.

Wat bieden wij?
Aantal uren 24 uur (wtf 0,6)

Werkdagen voorkeur voor donderdag, de andere   

    dagen in overleg

Dienstverband het betreft een tijdelijke benoeming met bij  

    goed functioneren uitzicht op een benoeming  

    voor onbepaalde tijd

Benoeming vanaf 1 maart 2019

Inschaling  conform CAO PO

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk 28 januari 2019 het sollicitatieformulier in op de

website van de KSU.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen

met Michelle Hess, schoolleider via michelle.hess@ksu-utrecht.nl.

Katholieke Scholenstichting Utrecht 
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 665 medewerkers 

verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 7.000 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld 

over 32 locaties. De KSU staat voor meer dan een basis. Wij willen leerlingen extra kansen bieden om zich te ontwikkelen in de breedte. 

Zo bieden wij iedere leerling de kans om uit te blinken.

Wil jij als intern begeleider onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

SBO St. Maarten is op zoek naar een

INTERN BEGELEIDER (WTF 0,6)  

Neckardreef 20 

3562 CP Utrecht 

tel. 030 - 261 20 80 

info.stmaartenstad@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-SINTMAARTEN.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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