
GOED OM TE WETEN
Uren
0,6 fte en in het eerste jaar 0,8 fte 

Startdatum
Zo snel mogelijk 

Werkdagen
In overleg 

Werkplek
Jan Nieuwenhuyzenstraat 2, Breda

Salaris
Schaal L11

Jouw toekomstige collega Roland is 
nuts about de 120 goedemorgens die 
hij elke dag krijgt. Lees waarom hij 
het zo naar zijn zin heeft!

Intern Begeleider
Intern Begeleider met een visie
De Intern Begeleider (IB’er) die wij zoeken zet zich vanzelfsprekend in voor de leerlingen die zorg nodig 
hebben. Samen met leerkrachten, ouders, ondersteuners en externe partijen. Maar wij zoeken ook een IB’er 
die leerlingenzorg de komende periode stevig op de kaart gaat zetten met ons. Op school- én stichtingsni-
veau. Een ervaren IB’er dus, die beleidsmatig meedenkt en een duidelijke visie heeft. Vandaar nu tijdelijk een 
functie van 0,8 fte en straks als de leerlingenzorg op de rit staat 0,6 fte. Tot slot zoeken we een IB’er die een 
solide zorgnetwerk bouwt en dat actief onderhoudt. Binnen en buiten school. Ben jij de IB’er die we zoeken? 
We kijken naar je uit en gaan graag een langdurige samenwerking met je aan! 

Even voorstellen: wij zijn NBS Boeimeer!
Wij zijn een dorpse school, met een stads karakter. Met ons kleine en hechte team, zitten we midden in het 
bourgondische Breda. Met zo’n 220 leerlingen en 20 collega’s zal het je niet verbazen dat iedereen elkaar 
goed kent. We hebben een warme, persoonlijke band met elkaar, onze leerlingen en hun ouders. We zijn 
ambitieus en professioneel en gaan voor het beste onderwijs voor al onze leerlingen. 

HEB JIJ DE GUTS TO GO NUTS?
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We vragen wat!
Als onze nieuwe IB’er heb je natuurlijk de juiste diploma’s op zak. Ervaring in het vak is een must. En als je eerder 
hebt gewerkt met hoogbegaafde leerlingen dan heb je een streepje voor. Je staat stevig in je schoenen, hebt een 
duidelijke kijk op leerlingenzorg en bent een aanpakker. Als je je ook in onderstaande punten herkent, dan pas 
je goed bij ons.   
•  Je bent een omdenker. Kom je er linksom niet? Dan ga je rechtsom! 
•  Jouw vernieuwende ideeën zet je met plezier om in acties.
•  In contacten zet jij vaak de eerste stap. 
•  Gesprekspartners zijn voor jou gelijkwaardig. Maar als het nodig is, hak jij de knoop door. 
•  Werktijden zie je als richtlijn, het gaat jou erom dat het werk goed gebeurt. 
•  Het liefst ben je in de wandelgangen te vinden. Je bent een bekend gezicht voor collega’s, leerlingen, ouders 

en partners.

We beloven ook wat!
Ben jij nuts about leerlingenzorg en ga je voor deze uitdagende functie bij ons op school? Dan hebben wij de 
guts om jou een aantal dingen te beloven. Allereerst natuurlijk de 4 beloftes van Stichting Nutsscholen Breda, 
waar we onderdeel van zijn: een open boek, een warm bad, een dream team en groen gras. Daarnaast beloven 
we afwisseling. Je denkt mee op diverse gebieden en niveaus. Zo start je de dag bijvoorbeeld met het begeleiden 
van een leerling uit groep 5 en sluit je af met een brainstormsessie over leerlingenzorg bij onze stichting. 
Tussendoor voer je een gesprek met de schoolleiding over het coachen van leerkrachten en maak je kennis met 
een nieuwe samenwerkingspartner. We beloven ook dat je collega’s voor je klaarstaan. Iedereen is bij ons gelijk, 
drempels zijn laag en lijntjes kort. Dat we niet zomaar iets beloven, lees je in de verhalen van je toekomstige 
collega’s.  

Heb jij de Guts to go Nuts?
Heb jij de guts om onze leerlingenzorg op je te nemen? Om die zorg naar 
een hoger plan te tillen? En om verbinding te maken met alle partijen die 
betrokken zijn? Go nuts en solliciteer! Mail je motivatie en cv naar onze 
plaatsvervangend directeur Gijs Boeren, g.boeren@nbsboeimeer.nl. 
Doe dat uiterlijk 11 mei. Als we denken dat we goed bij elkaar passen, dan 
nodigen we je uit voor een gesprek op woensdag 18 mei aan het eind van 
de middag, of begin van de avond. We maken graag kennis met je! 

Meer informatie 

• Kijk op nutsscholenbreda.nl 
of op nbsboeimeer.nl

• Bel Gijs Boeren op  
06 – 83 13 30 89 of  
stuur hem een appje. 

https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://nutsscholenbreda.nl/onze-collegas/
https://nutsscholenbreda.nl/onze-collegas/
mailto:g.boeren%40nbsboeimeer.nl?subject=Vacature%20Ib%27er
https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://www.nbsboeimeer.nl/

