
DE WEGWIJZER  
ZWIJNDRECHT

Wij werken vanuit ons geloof in onze 
God en vanuit grote dankbaarheid 
dat we elke dag vanuit Zijn genade en 
liefde mogen leven.

Ben jij iemand die werkt vanuit een 
levend geloof, flexibel is en makkelijk 
contact maakt met kinderen, 
die graag met ons meedenkt en 
meewerkt dan ben je hartelijk 
welkom!

www.dewegwijzer-levwn.nl

INTERN  
BEGELEIDER 

wtf 0,6000 
per 1 april 2022 

(later starten en de benoemingsomvang  
is eventueel bespreekbaar)

 
Wij zoeken per 1 april a.s. een intern begeleider. 
Als IB-er op De Wegwijzer ben je verantwoordelijk voor 
alles rond de extra ondersteuning aan de individuele 
leerling en aan de zorg in de groep.  

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE
• Affiniteit heeft met het onderwijs aan kinderen die  
   extra ondersteuning nodig hebben.
• Naast de leerkracht staat en meedenkt over wat   
   er moet gebeuren met een kind waarbij het leren  
   onvoldoende op gang komt of stagneert. 
• Op zoek gaat naar de benodigde interne of externe  
   expertise.
• Samen met de leerkracht zoekt naar wat de groep  
   nodig heeft. 
• Samen met ouders, experts en de leerkracht op zoek  
   gaat naar wat nodig is voor dat specifieke kind om  
   zich optimaal te ontwikkelen.
 
De Wegwijzer is een basisschool waar we onderwijs 
geven met de Bijbel als basis. Op onze school zitten zo’n 
410 kinderen die we verdeeld hebben over 18 groepen 
op twee locaties. 
Thema’s die bij ons op school op dit moment extra 
aandacht krijgen zijn: Werken vanuit leerlijnen, 
talentontwikkeling en thematisch werken.  
We zijn met ons onderwijs in transitie van 
leerstofgericht naar nog meer kindgericht. 

MEER INFORMATIE
Erik van Pijkeren (directeur) 06 10 99 19 77. 

INTERESSE
Wij zoeken een actief christen, die de Bijbel als 
inspiratiebron heeft. Dit is een essentiele voorwaarde  
en we zien dit graag terug in je motivatiebrief.  
Deze motivatiebrief + cv kun je mailen naar 
solliciteren@levwn.nl uiterlijk 25 februari 2022. 


