
Stichting Openbaar Onderwijs Houten
zoekt m.i.v. 01-08-2022 een 

intern begeleider (wtf 0,4- 0,6) 

Ben jij die energieke ervaren intern begeleider en 
heb je ook kennis en affiniteit met hoogbegaafde 

leerlingen?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Volledig profiel en achtergrondinformatie over deze vacature is te 
vinden op de website www.obsdevelduil.nl of www.oo-h.nl

Telefonische informatie te verkrijgen bij Mevr. A. Vernooij, 
Directeur a.i. 030-6342620

Sollicitatiebrief en CV sturen aan:
Directie.develduil@oo-h.nl  



Profiel:

OBS de Velduil is een openbare basisschool in Houten Noordoost.
De school is sinds augustus 2019 gefuseerd (voorheen OBS 
Klavertje Vier en OBS De Brug) en heeft twee locaties. Naar 
verwachting wordt in 2023 de nieuwbouw voor deze school 
gerealiseerd.
In totaal zijn er ongeveer 340 leerlingen op deze school waarvan er 
ruim 80 leerlingen hoogbegaafd zijn.
Zij krijgen les in de piramidegroepen.
We zoeken voor de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) en voor de 
piramidegroepen een intern begeleider en hopen dat jij de juiste 
kandidaat bent!

Voldoe jij aan de volgende functie-eisen?
* Stimuleert, coördineert en bewaakt de ondersteuningsstructuur 
van de school;
*Ondersteunt leerkrachten bij het verzorgen van het juiste aanbod, 
zodat leerlingen optimaal en passend kunnen ontwikkelen;
* Beschikt over sterk ontwikkelde, communicatieve en sociale 
vaardigheden en weet deze effectief in te zetten in de gesprekken 
met ouders, leerlingen leerkrachten en externe partijen;
*adviseert schoolleiding en team op basis van observaties, toetsen, 
analyses en externe ontwikkelingen.

Voorwaarden:
* ervaring en geschoold als intern begeleider is voor deze school 
een “must”;
* leergierig en bereid om te willen ontwikkelen/ professionaliseren;
* communicatief vaardig/ sterk;
* affiniteit met hoogbegaafdheid (opleidingen hierin gevolgd is een 
pre)

Belangstelling?
Je kunt contact opnemen met Annemieke Vernooij, directeur a.i. 
van de school via telefoon 030-6342620
Of Annerieke Visser, intern begeleider a.i. van de bovenbouw via 
telefoon 06 82 821 36

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag op 
directie.develduil@oo-h.nl

 


