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Wij zijn op zoek naar een 

 

Intern begeleider bovenbouw 
Het gaat om een baan van 2 tot 3 dagen per week 

 

Openbare basisschool de Multatuli is een kleurrijke, gezellige, hedendaagse buurtschool. De school is 

gevestigd in een monumentaal pand met grote lichte lokalen in het Amsterdamse stadsdeel Bos en 

Lommer. Er zijn drie ruime groene speelterreinen en er is een binnentuin.  De school is onderdeel van 

de openbaar onderwijsstichting Amsterdam West Binnen de Ring. 

De school heeft in 2021 – 2022 drie groepen 1/2, een groep 3, een groep 4, een groep 5, twee 

groepen 6, een groep 7 en twee groepen 8. Er is ook een nieuwkomersgroep in de school. Er is een 

intern begeleider voor de groepen 1 t/m 5 en er zijn vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en 

voor dans, theater en muziek.  

Op de Multatuli maken we samen het verschil. Er wordt kwalitatief uitdagend onderwijs geboden. 

Kinderen worden er eigenaar van hun eigen leerproces. We stellen gezamenlijke doelen met de 

groep op en persoonlijke doelen per leerling. Vanaf groep 5 werken kinderen met hun eigen 

Chromebook.  
 

Van sollicitanten verwachten wij dat zij: 

o Een post HBO of universitaire opleiding gevolgd hebben voor intern begeleider, of 
daarvoor studeren. 

o Bij voorkeur ervaring hebben in het basisonderwijs 
o Samen met collega's werken aan een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. 
o Met het team werken aan de ontwikkeling van de school. 
o De uitgangspunten van de Kanjerschool onderschrijven en bereid zijn om scholing 

daarvoor te volgen. 
o Zich inzetten om ouders bij het onderwijs te betrekken. 
o Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijk, (ortho)didactische en 

(ortho)pedagogische kennis bezitten. 
o Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de basisschool hebben. 
o Vaardig zijn in het coachen en begeleiden van collega’s. 
o Vaardig zijn in het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en 

leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van ontwikkelingslijnen. 
o Vaardig zijn in het opzetten van plannen en het geven van adviezen. 
 

Op de Multatulischool is  er oog voor elkaars wel en wee. Je kunt 

rekenen op de steun van collega’s. Op de Multatulischool krijg je alle 

kansen om je te ontwikkelen en om jouw specifieke talenten in te 

zetten voor opvoeding en onderwijs. 

Reis- en parkeerkosten worden nagenoeg volledig vergoed. 
 

Heb je belangstelling? Mail dan een brief en cv naar m.jansen@multatulischool.nl.  

Wil je eerst bellen? Vraag dan naar Mirjam Jansen (Directeur). 
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