
Wil jij kinderen 
laten groeien? 
BASISSCHOOL DE GELDERSHOF ZOEKT EEN 

INTERN BEGELEIDER - 0,6/0,8 FTE 

Wat bieden we je?  
• Een uitdagende baan op een grote school met een fijne sfeer. 

• Samenwerking met een collega intern begeleider. 

• Je komt te werken in een divers team, met verschillende specialismen. 

• Je kunt jouw expertise inzetten en samen met het managementteam verder bouwen aan een 

 lerende organisatie. 

• Met je collega intern begeleider en het team werk je aan een volgende stap in het vormgeven  

 van een goede onderwijskwaliteit en zorgstructuur op De Geldershof. 

• Het betreft een baan van 0,6/0,8 fte in salarisschaal LC conform de cao van het primair onderwijs. 

• De gewenste indiensttreding is per 1 januari 2023. 

 

 

Praktische informatie 
We horen graag van je als jij je in dit profiel herkent en beschikt  

over de ervaring die voor deze functie bij De Geldershof passend is. 

Op vrijdag 18 november vinden de eerste gesprekken met de  

benoemingsadviescommissie plaats. De tweede ronde staat gepland  

op woensdag 23 november. Meer informatie over de school kun je  

vinden op www.degeldershof.nl. Voor vragen over de vacature kun  

je per e-mail contact opnemen met Barbara Keijzers, directeur:  

bkeijzers@degeldershof.nl  

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae, ter attentie van Barbara Keijzers,  

onder vermelding van ‘vacature intern begeleider’ naar:  

bkeijzers@degeldershof.nl 

 

We zien je reactie graag uiterlijk 16 november 2022 tegemoet. 

http://www.degeldershof.nl
mailto:bkeijzers@degeldershof.nl


Basisschool De Geldershof is een zogenoemde eenpitter met ruim 430 leerlingen en 37 medewerkers 

in Lent (bij Nijmegen). Het team bestaat uit 26 leerkrachten, vier leerkrachtondersteuners, een reme-

dial teacher, twee intern begeleiders, een huismeester, een office manager, een adjunct-directeur en 

een directeur. 

Er zijn zeventien groepen (vijf kleutergroepen en steeds twee parallelgroepen van groep 3 t/m 8), die 

zijn verdeeld in een onder-, midden- en bovenbouw. Binnen de bouwen wordt nauw samengewerkt, 

onder leiding van de bouwcoördinatoren en in samenwerking met de intern begeleiders. 

 

De school werkt sinds 2013 in een multifunctioneel gebouw als brede school samen met KION 

(kinderopvang), SOOS (overblijf) en LIZ (opvang van kinderen met een beperking). De school is goed 

bereikbaar per trein (tien minuten loopafstand station Nijmegen-Lent), bus (halte tegenover de 

school), auto (direct naast de N325) en uiteraard te voet en met de fiets. 

 

De Geldershof is een reguliere, katholieke basisschool, waar klassikaal onderwijs wordt gegeven.  

Ouders en leerkrachten vinden de aandacht voor waarden en normen het meest wezenlijke van de 

katholieke identiteit. Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden, net als voor de brede basisvaar-

digheden (naast rekenen, taal, schrijven en lezen ook digitale vaardigheden en burgerschap).  

Het onderwijs wordt aangeboden op adaptieve wijze, gebaseerd op actuele kennis en inzichten over 

het lerende brein en de autonomiebehoefte van leerlingen. Tijdens de verwerking van de leerstof 

wordt gedifferentieerd gewerkt, kunnen tutors worden ingeschakeld, maar kan ook met een eigen 

leerlijn binnen of buiten de klas worden gewerkt. In de workshops die worden aangeboden tijdens 

groepsdoorbrekend werken kunnen de leerlingen hun kwaliteiten ontdekken en verdiepen.  

 

De school wordt geleid door de directeur, samen met de adjunct-directeur.  

De drie bouwcoördinatoren, adjunct-directeur en directeur vormen samen het managementteam, 

waarbinnen de twee intern begeleiders een belangrijke rol vervullen.  

 

Stichting R.K. Onderwijs Lent vormt met een stichtingsbestuur van zeven vrijwillige ouderleden het 

bevoegd gezag. 

 

 

Een uitgebreide functiebeschrijving staat op onze website. 


