
K R I M P E N E R W A A R D

PCPO KRIMPERNERWAARD ZOEKT VOOR

PCB ICHTHUS, een groeiende school in de nieuwbouwwijk 
Thiendenlanden in Schoonhoven.  
Wegens vertrek van onze huidige intern begeleider zijn wij 
voor onze school vanaf 1 augustus 2017 op zoek naar een

INTERN BEGELEIDER  
voor de midden- en bovenbouw, m/v (0,4 wtf);
eventueel aangevuld met lesgevende taken (max. 0,3 wtf)

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA
•  met een stevige persoonlijkheid die – bij voorkeur – 

aantoonbare ervaring heeft als intern begeleider en bij 
voorkeur beschikt over de afgeronde opleiding tot intern 
begeleider

•  met ervaring in midden- en bovenbouwgroepen
•	 	die	nauwgezet	en	flexibel	is	en	zelfstandig	kan	werken
•	 	die	goed	kan	reflecteren	en	analyseren	op	leer- 

opbrengsten
•  die proactief kan participeren op de vraag van school en 

ouders
•  met ervaring in gespreksvoering met ouders, leerlingen 

en externe contacten
•  die goed kan samenwerken met collega’s
•  die leerkrachten kan begeleiden en coachen bij het opstel-

len van groepshandelingsplannen en individuele leerlijnen 
•  die leerlingen kan volgen in hun ontwikkelingsproces 

WIJ BIEDEN
•  een plezierige werkomgeving in een mooi nieuw school- 

gebouw 
•  werkdagen die in overleg vastgesteld kunnen worden

Het betreft werkzaamheden voor de groepen 4 tot en met 8

INTERESSE? 
Voor meer informatie en een indruk van onze school 
pcb-ichthusschool.nl. Uw sollicitatiebrief met curriculum  
vitae ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 9 mei 2017 per 
e-mail naar directie@pcb-ichthusschool.nl.
Inlichtingen bij de directeur van de school: Eunice Hage, 
0182 383552

Geloof in onderwijs
DE ARK - DE WEGWIJZER - ICHTHUSSCHOOL - DE RANK - KON. JULIANASCHOOL - KON. WILHELMINASCHOOL - EBEN-HAËZER - DE BRON

PCPO KRIMPENERWAARD: 
ACHT SCHOLEN, ÉÉN REGIO, 
ÉÉN VERENIGING
Wij geloven in kwalitatief goed 
christelijk onderwijs. Samen bieden 
acht christelijke basisscholen in de 
Krimpenerwaard kinderen een plek 
waar zij zich veilig kunnen ontwik-
kelen. Deze acht scholen vertegen-
woordigen ruim 1440 leerlingen en 
circa 145 personeelsleden. Samen 
staan we sterk!

MISSIE
De vereniging PCPO Krimpener-
waard heeft als doel ‘het ontwikke-
len, beschikbaar stellen en voor  
de toekomst waarborgen van  
kwalitatief hoogwaardig protestants- 
christelijk basisonderwijs’. Basis 
en uitgangspunt van ons onderwijs 
vormen het reddende en verlossen-
de werk van Jezus Christus. 
 
VISIE
Voor de scholen van de PCPO 
Krimpenerwaard is ieder kind uniek. 
Kinderen worden gestimuleerd om 
hun van God ontvangen talenten 
te leren gebruiken in dienst van 
anderen en van de samenleving. 
Er wordt goed voor hen gezorgd, 
ze worden door de leerkrachten 
gekend en met liefde omringd.

pcpokrimpenerwaard.nl

http://www.pcb-ichthusschool.nl
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