
De Antoniusschool zoekt een 

Intern begeleider (0,6 fte)  

De Antoniusschool is een bloeiende school in Aerdenhout. 

We hebben 220 leerlingen in een evenwichtige opbouw van 

9 groepen. Leerlingen komen voornamelijk uit Aerdenhout 

en Heemstede. De omgeving staat bekend als welvarend met 

een hoog voorzieningenniveau. De school wordt bezocht 

door kinderen die een afspiegeling vormen van de nabije 

omgeving. De school heeft de katholieke identiteit.  

 Heeft ruime ervaring als intern begeleider en is 

in bezit van relevante diploma’s om als IB’er te 

werken, bij voorkeur een Master (S)EN 

 Is een collegiaal consulent voor ons team; een 

begeleider, coach en adviseur  

 Toont in het werk onderwijskundig leiderschap 

en zet duidelijke structuren neer  

 Reflecteert op zichzelf en kan feedback  geven 

aan een ander 

 Neemt een voortrekkersrol in onze lerende 

organisatie  

 Is een goede sparringpartner voor collega’s en 

directeur 

Onze kernwaarden zijn: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. In een veilige omgeving en een 

goede sfeer worden kinderen uitgedaagd, krijgen ze zelfvertrouwen en kunnen zij goed presteren. 

Het team bestaat uit een directeur, een intern begeleider en 14 leerkrachten (waarvan 2 bouwcoör-
dinatoren). Er zijn vakleerkrachten voor gym, muziek en de plusgroep. Daarnaast heeft de school een 
conciërge en een administratief medewerker. 

De Antoniusschool is een eenpitter.  Onze IB’er vormt samen met de directeur en de bouwcoördinatoren 
het MT.  
 
Voor meer informatie kun je bellen met Caspar Jacobs, directeur van de Antoniusschool (023-5240508) 
Heb je interesse? Stuur dan een motivatiebrief met uitgebreid CV voor 2 november 2020 naar  
directie@antoniusschool.com  
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

Onze toekomstige IB’er: Wij bieden: 

 Een gezellig en stabiel team 

 Een aanstelling met uitzicht op vast 

 Inschaling in L11 conform CAO PO  

 Ruime scholingsmogelijkheden 

 Een mooie baan met veel professionele   

vrijheid 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Een prachtig dertiger jaren gebouw in een 

groene omgeving 

 Goede bereikbaarheid, tevens dichtbij      

station Heemstede-Aerdenhout 


