
 

SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) IS EEN ONDERWIJSORGANISATIE IN 

DE REGIO DRECHTSTEDEN EN GORINCHEM MET NEGEN SCHOLEN VOOR SPECIAAL 

BASISONDERWIJS, (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS, PRAKTIJKONDERWIJS EN 

VMBO. LEERLINGEN KRIJGEN BIJ SPON SCHOLEN HET ONDERWIJS EN DE 

ONDERSTEUNING DIE PAST BIJ HUN MOGELIJKHEDEN EN BEHOEFTEN. VOOR DE 

STEENEN KAMER SBO ZOEKEN WIJ MET INGANG VAN 1 OKTOBER 2021 

 

INTERIM 

INTERN BEGELEIDER  
(WTF 0,6) 

 

 

Van oktober 2021 tot en met januari 2022 is er wegens interne mobiliteit ruimte voor een 

ervaren Interim IB-er op De Steenen Kamer SBO.  

Als Intern Belegeider coach, stimuleer en begeleid je de groepsleiding met alle pedagogische en 

didactische vraagstukken waar zij mee te maken krijgen.  

 

Je bent een professional die met kennis van gesprekstechnieken zowel de collega’s, kinderen en 

ouders kan bereiken. Je bent een kei in plannen en organiseren en analyseert en monitort de 

resultaten en opbrengsten. Je hebt kennis van leerlingvolgsystemen.  

Het ondersteunen van de groepsleiding bij het opstellen van groepsplannen en OPP’s behoort tot 

jouw werkzaamheden.  

 

Je bent een vakvolwassen, doorgewinterde IB-er en hebt goed zicht op de beperkingen, maar 

vooral oog voor de mogelijkheden van onze leerlingen! Onze geweldige leerlingen verdienen elke 

dag een enthousiaste en bevlogen juf of meester voor de klas, of je nu IB-er, onderwijsassistent 

of leraar bent! Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met de doelgroep, dat je onze leerlingen 

hoort en ziet.  

 



 

 

 Ben je daarnaast: 

 Bekwaam en flexibel; 

 Heb je bovenbouw ervaring; 

 Beschik je over een positieve instelling, doorzettings- en relativeringsvermogen; 

 Wil je jouw kennis delen met onze organisatie? Solliciteer dan naar deze interim positie.  

 

 

Sollicitatieprocedure 

We ontvangen graag voor 1 september 2021 jouw motivatiebrief en recent CV - beide graag als 

bijlage toegevoegd - via j.saris@spon.nl 

 

Voor aanvullende vragen of inlichtingen kun je Jennifer Saris (directeur De Steenen Kamer), 

mailen op j.saris@spon.nl 
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