
Interesse? 

Lijkt het jou leuk om ons team  

te versterken? 

Stuur dan vóór 13 mei 2022  

een motivatiebrief + CV naar mij, 

Karin Brandenburg, directie@abbsdezuiderzee.nl 

Wil je meer weten? Kom gerust eens langs voor een 

kop koffie of thee!  

Bel 020 416 58 62 of stuur een mailtje.  

En kijk ook eens op onze website 

www.abbsdezuiderzee.nl  

 

Vacature intern begeleider / kwaliteitscoördinator 

2 of 4 dagen per week  0,4 of 0,8 fte L11 groep 1-8 per 1 augustus 2022 (na de zomervakantie) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wij zoeken een collega die:  

• Passie heeft voor passend onderwijs; 

• Kennis of affiniteit heeft met ontwikkelingsgericht onderwijs; 

• De ondersteuningsroute en -structuur ontwikkelt, bewaakt en 

aanstuurt; 

• Opbrengsten kan analyseren en omzetten tot beleidsadviezen; 

• Leerkrachten coachend kan adviseren; 

• Professioneel kan communiceren met alle betrokkenen; 

• Samen met de interne deskundigen en de directeur 

onderwijskundig leider is; 

• Een opleiding voor IB’er (of gelijkwaardig) heeft gevolgd of 

bereid is deze te gaan volgen. 

Wij bieden jou:  

- Een gepassioneerd en gezellig team; 

- Een fijne werkplek; 

- Gratis parkeren; 

- Een tijdelijke baan, met uitzicht op een vaste 

aanstelling; 

- Een gedreven netwerk met intern begeleiders 

van de andere scholen van onze stichting ABSA; 

- Salaris conform CAO PO. 

Basisschool De Zuiderzee vind je: 

op IJburg, Steigereiland Noord, Brigantijnkade 51, 1086 VB, 

Amsterdam. 

• We zijn een warme en veilige school voor ontwikkelingsgericht 

onderwijs (OGO). Onze mooie schoolgebouw heeft een inpandige 

gymzaal en eigen schooltuin.  

• Onze kinderen leren spelend en onderzoekend. En met passende 

leerresultaten! De Zuiderzee heeft een leuke, gemengde 

populatie met betrokken kinderen en ouders en een 

professioneel, enthousiast en lerend team. We geven onderwijs 

op verschillende niveaus, waarbij de onderwijsbehoefte van het 

kind uitgangspunt is.  

• We zijn een lerende organisatie met gespreid leiderschap waar 

we vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid samenwerken. 
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