
 
 

 

 
 

Kom jij ons team versterken? 
Wij hebben met ingang van het nieuwe schooljaar op een aantal van onze scholen ruimte voor twee intern 

begeleiders. 
 
 

Intern Begeleider (IB) 32 - 40 uur per week (0,8 – 1,0 fte)                                 
 
 

 
 
Scholengroep OPRON is het netwerk van scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Midden-
Groningen, Stadskanaal en Veendam. Tot Scholengroep OPRON behoren 15 scholen voor basisonderwijs, één 
school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.  
 
 
Wat bieden we je? 
Binnen scholengroep OPRON nemen de intern begeleiders een stevige positie in. Binnen OPRON is het ib-schap 
geen taak, maar wordt het gezien als een functie. Als ib-er krijg je een OPRON-aanstelling en word je vervolgens 
gekoppeld aan één of twee scholen. Dit is afhankelijk van de grote van de school. 
In je functie werk je nauw samen met de directeur van de school, samen draag je zorg voor een continue 
verbetering van de onderwijsondersteuning en kwaliteit.   
 

- Je coacht leerkrachten ten aanzien van het pedagogisch en didactisch handelen 
- Je coördineert de uitvoering van het ondersteuningsaanbod ten behoeve van de kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften 
- Je ondersteunt en coacht leerkrachten bij de het analyseren van toets resultaten, je signaleert trends en 

je hebt een coördinerende taak bij de organisatie rondom de opbrengsten van de leerlingen. 
- Je ondersteunt de directeur bij het opstellen van jaarplannen en beleidsplannen en je doet voorstellen 

voor onderwijsverbeteringen. 
- Als vraagbaak ben je een sparringpartner voor de directeur, ouders, leerlingen en de leerkrachten. 

 
 
Je profiel 
Wij zoeken een intern begeleider die een coördinerende rol kan vervullen, mensen kan verbinden, initiatief en 
leiding neemt. Iemand die graag samenwerkt en de samenwerking tussen andere kan bevorderen. Iemand die 
graag samen met de directeur voorop loopt en bij kan dragen aan de ontwikkeling en innovatie in de school.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
De functie is voorlopig ingeschaald in salarisschaal L11 van de CAO PO en het bruto maandsalaris bedraagt 
maximaal € 4228,- = bij een aanstelling van 40 uur.  
 
Informatie  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Kuiper, Manager Kwaliteit en Onderwijs(T) 06 -
16734909. 
 
Belangstelling 
Je motivatie en curriculum vitae, waaruit blijkt dat jij de juiste match bent voor deze functie, kun je vóór  
1 juni mailen naar info@opron.nl. Geef hierbij in het onderwerp de functie aan waarvoor je solliciteert.  
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