
RBOB De Kempen zoekt voor zo spoedig mogelijk voor  
De Belhamel te Dommelen 

 
Een enthousiaste leerkracht met de taak  

Ondersteuningscoördinator  
 (Intern begeleider) 

wtf. 0,4 
(uitbreiding van de werktijdfactor als 

leerkracht bespreekbaar tot een fulltimebaan) 
 

De school 
De Belhamel is een school met ongeveer 130 leerlingen met zeer diverse 
achtergronden. De lijnen zijn kort en we maken gebruik van elkaars 
kwaliteiten. De slogan is niet voor niets: GROOTS in kleinschaligheid! 
We leggen de nadruk op de opbrengsten zowel op het gebied van rekenen en 
taal als op het sociaal emotionele vlak. Het team biedt een warme omgeving 
waar kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.  Met behulp van moderne 
lesmaterialen en de inzet van ICT, wil de school het beste basisonderwijs 
bieden. Een moderne, sfeervolle en inspirerende omgeving én een betrokken 
team zijn kenmerkend voor De Belhamel.  
Binnen de school is tevens Het Facet gehuisvest, een voltijdsvoorziening voor 
hoogbegaafde kinderen (zorgniveau 5) waarmee we in het team intensief 
samenwerken.  
Wij maken de visie van het openbaar onderwijs waar: ‘niet apart maar 
samen!’  
 
De taak  
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de ondersteuning voor de 
leerlingen en het professionaliseren van leerkrachten met betrekking tot de 
zorg van de reguliere Belhamel (niet van Het Facet). De 
ondersteuningscoördinator houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij en 
draagt zorg voor het op peil houden van de vereiste bekwaamheden.   
  
Wij zoeken 
Voor De Belhamel zijn wij op zoek naar een leerkracht met ruime ervaring 
als ondersteuningscoördinator/intern begeleider, een daadkrachtige, pro- 
actieve persoonlijkheid die inzet op kwalitatief hoogstaand onderwijs en 
het een uitdaging vindt om zich samen met het team in te zetten.  
Wij vinden het daarbij belangrijk dat je: 

• in het bezit bent van een afgeronde opleiding tot intern begeleider 
            en/of een vergelijkbare opleiding, zoals Master (S)EN; 

• een onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring hebt; 

• ruime ervaring hebt als ondersteuningscoördinator of vergelijkbare 
            functie; 

• leiding kunt geven aan veranderingsprocessen; 

• leerkrachten kan coachen, inspireren, begeleiden en adviseren met 
            betrekking tot de leerlingenzorg;  

• je goed gebruik weet te maken van het netwerk van de partners van 
            de school, zoals ouders, schoolmaatschappelijk werk, GGD,  
            gemeente, jeugdhulpverlening, orthopedagogen, etc.;  

• communicatief vaardig bent, zowel verbaal als schriftelijk; 

• duidelijk bent in je handelen.  
 
Het aanbod  
Wij bieden een uitdagende functie binnen een organisatie die volop in 
beweging is. Functiewaardering conform CAO-PO: schaal LA 10/ LA11 
afhankelijk van opleiding en ervaring. Naast de werktijdfactor van 0,4 is er 
een mogelijkheid deze uit te breiden tot maximaal 1,0 als clustervervanger 
met als stamschool De Belhamel en evt. over een paar maanden als 
leerkracht op De Belhamel.  
  
Informatie 
Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op Dieneke 
Berends-ten Broeke, locatiedirecteur OBS De Belhamel en Het Facet, 
telefoonnummer 040-2042588 of kijk op onze website 
www.rbobdekempen.nl en www.obsdebelhamel.nl

Stichting De Kempen is een organisatie 
met 14 openbare en algemeen 
toegankelijke basisscholen verdeeld in 
twee clusters, met ruim 3100 
leerlingen en zo’n 300 medewerkers. 

De scholen bevinden zich in 14 plaatsen 
in 11 gemeentes in de Kempen en 
Limburg. Twee clusterdirecteuren zijn 
verantwoordelijk voor de 
directievoering over de scholen. Elke 
school heeft een locatiedirecteur.  

 
 
Bij RBOB staan we voor kansen voor 
ieder kind. Hoe we dat doen? Met 
ondernemende leerkrachten. Mensen 
met uiteenlopende talenten. Maar 
altijd met het talent om kinderen tot 

bloei te laten komen. Dit doe je samen 
met je collega’s, die net zo betrokken 
zijn als jij. Werken en leren op een van 
de RBOB-scholen betekent ruimte voor 
plezier, initiatief en ambitie. Spreekt 
dit je aan? Dan verwelkomen wij je 

graag! 
 
Solliciteren 

Spreekt de uitdaging je aan? Stuur dan 
je Curriculum Vitae en sollicitatiebrief 
naar  
directie@obsdedebelhamel.nlSchrijven 

kan tot uiterlijk 4 oktober 2020. 
Gesprekken zullen plaatsvinden in week 
42. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature wordt niet op prijs gesteld 

RBOB De Kempen 

http://www.rbobdekempen.nl/
http://www.obsdebelhamel.nl/
mailto:directie@obsdedebelhamel.nl


 


