
We zijn op zoek naar een IB-er voor wie de samenwerking
tussen twee scholen een meerwaarde en uitdaging is. In de
wijk Groenhouten zijn twee basisscholen gehuisvest, nu nog
elk in een eigen gebouw. Komend schooljaar gaan Hobbit en
Kompas samen tijdelijk gebruik maken van twee gebouwen:
één in de wijk (voor alle onder- en middenbouwgroepen) en
één daarbuiten (voor alle bovenbouwgroepen). Het huidige
gebouw van de Hobbit wordt afgebroken om plaats te maken
voor een heel nieuw gebouw voor beide scholen en
Kinderopvangorganisatie Humankind. In augustus 2022 staat
de oplevering hiervan gepland. 
Op dit moment wordt er,  door ziekte van de IB-er op het
Kompas, met één IB-er gewerkt voor beide scholen. Deze
constructie bevalt goed. Van de nieuwe IB-er verwachten wij
dan ook dat hij/zij deze vervanging aangaat en de IB-taken
voor beide scholen zal vervullen. Beide scholen streven naar
een nauwe samenwerking, maar hebben wel hun eigen
concept. Op termijn zal ook de samenwerking met
Kinderopvang en BSO intensiever gaan worden voor de nieuw
aan te stellen IB-er.
Doordat de huidige IB-er een betrekking elders heeft
aanvaard, ontstaat deze vacature. Overigens behoort invulling
door twee personen die intensief samenwerken ook tot de
mogelijkheden, dit heeft echter niet de voorkeur.

ervaring heeft als IB-er en de opleiding (bijna) heeft
afgerond;
kennis heeft van HGW, OGW en het werken met
ontwikkelingsperspectieven;
weet dat de rol van IB vooral een coachend karakter
heeft;
actuele kennis heeft van ontwikkelings- en
leerstoornissen;
op de ingezette lijn van de stevig neergezette
zorgstructuur door kan borduren; 
in staat is om met helicopterview naar de organisatie
te kijken en daarin de kansen en mogelijkheden ziet; 
professioneel samenwerken en leren stimuleert;
daadkrachtig en een echte teamspeler is en stevig in
zijn/haar schoenen staat;
een klankbord is voor alle lagen in de school; een
sparringpartner voor directie, team en het
kwaliteitsteam van stichting Voila;

Jouw motivatiebrief en CV kun je sturen naar: Elsa Mast,
directeur de Hobbit: emast@hobbitleusden.nl, en Wilbert
Koelewijn, directeur het Kompas:
wkoelewijn@kompasleusden.nl
Sluitingsdatum voor deze vacature is zondag 18 april 2021. Je
hoort uiterlijk 20 april 2021 of je wordt uitgenodigd voor een
gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden conform de dan
geldende corona-maatregelen op donderdag 22 april 2021.
Meer informatie over de scholen vind je op onze websites
www.hobbitleusden.nl en www.kompasleusden.nl 

twee scholen die in ontwikkeling zijn en denken vanuit
kansen en mogelijkheden;
twee scholen die een stevige eigen basis hebben en
tegelijkertijd volop in beweging zijn en zoeken naar een
prettige samenwerking;
op de Hobbit wordt gewerkt volgens Kagan Coöperatief
Leren en op het Kompas met Lesson Study en PLG’s;
samenwerking op inhoudelijke vraagstukken tussen de
twee scholen en de kinderopvang/BSO;
betrokken teamleden en positief kritische ouders;
een aanstelling in schaal L11;
bij goed functioneren is er uitzicht op een vast
dienstverband bij Stichting Voila;
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