
Stichting VCO Harderwijk-Hierden is voor 

Wij geloven in              

goed onderwijs  

voor elk kind  

  

        #jedoetertoe 
 

Stichting VCO Harderwijk-Hierden stelt 

zich ten doel om christelijk onderwijs te 
verzorgen in Harderwijk en Hierden. 

De 12 scholen bieden kwalitatief goed 

onderwijs, in een rijke leeromgeving aan 

bijna 2800 leerlingen. 
 
Van onze medewerkers verwachten wij 

dat zij hun christelijk geloof actief beleven 

en dat zij in staat zijn om de 

geloofsopvoeding binnen de 

dagelijkse onderwijspraktijk te laten 

aansluiten bij de diversiteit en 

achtergronden van onze leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBS Het Startblok in kernwoorden: 

Een vliegende start voor ieder kind! 

 

 

• Modern gebouw met 

uitdagend plein 

• Digitaal goed op de kaart 

• Een veilig nest voor ieder kind 

• We gaan voor continue 

onderwijsverbetering 

• Plezier op school is belangrijk 

• Actieve en betrokken ouders 

 

 

cbs Het Startblok, per 1 augustus (of eerder indien mogelijk) op        

 zoek naar een: 

 

Intern Begeleider onderbouw  
wtf 0,425 

 

 

 

Ben jij die nieuwe IB-er die met ons wil werken aan de verdere 

ontwikkeling van onze zorgstructuur? Dan nodigen we je uit om 

snel te reageren.  
 

Wij zijn op zoek naar een ervaren intern begeleider die: 

• oog én hart heeft voor het jonge kind en onze schoolmissie;  
• een positieve bijdrage levert aan onderwijsverbetering; 

• veiligheid biedt aan zowel kinderen, ouders en collega’s; 

• kan werken met KIJK! (observatiesysteem); 
• goede communicatieve vaardigheden beheerst;  

• doelgericht kan werken, analyseren en handelingen kan 

uitvoeren conform de IB functie-beschrijving;   

• medeverantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering 

van het zorgbeleid binnen de school. 

 

 

Wij bieden je:  

• een enthousiast en goed samenwerkend team; 

• een school die staat voor vernieuwing en ontwikkeling; 

• een plek waar je jezelf kan zijn en waar je jezelf kunt 
ontwikkelen; 

• een prettig IB-team (3 ib-ers) waarin gezamenlijke 
verantwoordelijkheid centraal staat.  
 

 

Inlichtingen:  
Informatie over de vacature kan worden verkregen bij 

duo-directie: Marjolein Schuchard en Serena Hop 

 

          0341 - 430921 – school 

          06 518 822 09 – Marjolein Schuchard 

          06 130 367 63 – Serena Hop 
 

  

Schriftelijke reacties (motivatie en CV) :  

Tot uiterlijk 22 april 2022, via e-mail naar  

sollicitaties@stichtingvco.nl   

Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid. 


