Per 1 september 2021 zoeken wij een bevlogen, enthousiaste en
verbindende

Intern Begeleider (0,6 wtf)
Basisschool Meander
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

Basisschool Meander is een warme en
mooie school met ongeveer 280 leerlingen
verdeeld over 11 combigroepen in de
Reeshof.

Een bevlogen en verbindende IB-er die:

▪ Een uitdagende school, die volop in
ontwikkeling is;
▪ Een open, enthousiast en betrokken
team;
▪ Ruimte en vertrouwen om te
ontwikkelen en samen met het
leidinggevend team te bouwen;
▪ Ondersteuning, begeleiding en
professionalisering naar behoefte;
▪ Een mooie, warme en uitdagende
schoolomgeving.

Stuur dan een motivatiebrief
en CV vóór 23 juli 2021 naar
jurgen.blakenburg@xpectprimair.nl

Xpect Primair bestaat uit zesentwintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.

Op Meander mogen kinderen in een
uitdagende omgeving op een eigentijdse
manier hun talenten vinden, benutten en
verder ontwikkelen en staan ze daarbij
steeds meer zelf aan het roer.
Wij geven leerlingen een goede basis,
zodat zij opgroeien tot evenwichtige
mensen, die later een positieve bijdrage
leveren aan de samenleving. We geloven
erin dat je beter kunt groeien als je je
veilig en prettig voelt. Daarom zorgen we
voor een fijne sfeer en zijn we volledig
betrokken bij leerlingen, ouders, de buurt
en elkaar.

“Jij groeit op Meander”

▪ Enthousiast en betrokken is en aandacht
heeft voor alle kinderen en zijn/haar
collega’s;
▪ Sterke coachende kwaliteiten heeft;
▪ Communicatief sterk is en goed kan
luisteren;
▪ Planmatig kan handelen en werken;
▪ Didactisch sterk onderlegd is;
▪ Daadkrachtig en doortastend is;
▪ Initiatief neemt en pro actief handelt;
▪ Sterk is in het opbouwen van een
netwerk.

Meer informatie
over deze vacature?
Jurgen Blakenburg
Directeur bs. Meander
013-5720527 of 06-23912055

Meer informatie over de school?
www.bsmeander.nl

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

