
 
 
 

 
 
 
 

 
       Teamleider/zorgcoördinator  

0,8-1,0 fte per 01/01/2020 
 

Stel je eens voor: jouw werkdag begint ’s ochtends op een bruisend 
schoolplein. 450 Kinderen stuiven vol enthousiasme rond voor de bel 
gaat en ze rennen je bijna van de sokken. Als je over het schoolplein 
loopt, word je aan alle kanten begroet door de kinderen en hun 
ouders, die je inmiddels goed hebt leren kennen. Je komt je kantoor 
binnen en groet je collega’s bij het koffiezetapparaat.  
Je komt de directeur, Johan, tegen en bevestigt dat jullie dadelijk 

jullie wekelijkse overleg hebben.  
Voordat het zover is, heb je eerst nog een kort reflectiemoment gepland met een van de leerkrachten. 
De afgelopen tijd heb je samen met haar een plan opgesteld voor een van haar leerlingen die  
leerproblemen ondervindt. Dankzij jouw brede blik op onderwijs, jouw kennis van het onderwijsveld kun 
jij samen met de leerkracht de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling en de 
handelingsvragen van de leerkracht uitstekend in kaart brengen en uitwerken tot een plan van aanpak.  
Jij plant je groepsbezoeken waarin je kijkt naar zowel de individuele zorg voor leerlingen als de 

instructievaardigheden van de leerkracht. Je draagt bij aan de ontwikkeling, vernieuwing en kwaliteit 
van het onderwijs van de school. 
  
Na het gesprek met de leerkracht en het overleg met Johan, waarin jullie ingaan op het zorgbeleid op 
school en jouw ontwikkeling, coördinatie en uitvoering daarvan, heb je tijd ingepland voor het verwerken 
van de adviezen van de hulpverlening in de handelingsplannen.  
 

Bij het ophalen van zijn kind aan het einde van de ochtend, komt een van de ouders even bij je langs 
met een vraag. Omdat we op onze school met elkaar en niet over elkaar spreken, plan je dan ook een 
gesprek in met jou en de leerkracht.  
 
In de middag voer je overleg met de onderwijsassistenten over hun inzet en remedial teaching. Daarna 
heb je nog wat tijd over voor wat administratie rond het zorgbeleid en onderzoeken (Parnassys, CITO 
LOVS en Leeruniek hebben geen geheimen voor jou). Met een tevreden en voldaan gevoel ga je aan 

het einde van de dag naar huis. 
 
Klinkt dit als iets voor jou? Dan maken wij heel graag kennis met je! Wij zoeken een zorgcoördinator 
(intern begeleider) met leidinggevende ambities: bij ons krijg je de kans om door te groeien.  
 

Lees meer over de stichting , de school en het functieprofiel 
 

Ben jij de collega die wij zoeken? 
 

http://www.meerprimair.nl/
http://www.braambos.nl/
https://www.braambos.nl/syndeo_data/media/pdf/201911_Functieprofiel_teamleider.pdf


We vragen van jou dat je een PABO-diploma hebt en dat je een Post-HBO-opleiding Intern begeleider 
hebt afgerond. Ook is het belangrijk dat je je kunt vinden in de identiteit van de school, dat je kennis 
hebt van handelingsgericht en opbrengstgericht werken en dat je een daadkrachtige, consequente en 
enthousiaste persoonlijkheid hebt. Uiteraard heb je uitstekende communicatieve vaardigheden die tot 
uiting komen in zowel de contacten met geledingen binnen de school als in contacten met personen en 
organisaties rond de school. Je komt te werken in een volwassen, gedreven team met een grote 

verscheidenheid aan talenten en kwaliteiten. De arbeidsvoorwaarden gaan volgens de CAO-Primair 
Onderwijs.  
 
Ben je enthousiast geworden over de vacature en onze school? Solliciteer direct door een e-mail met je 
CV en een korte motivatie te sturen naar personeel@meerprimair.nl onder vermelding van vacature 
Het Braambos Teamleider /zorgcoördinator. Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Bel 
gerust met de directeur, de heer Johan Alderden: 06-37453236.  
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