
 

 

Kindcentrum Menso Altingschool zoekt per 1 mei (of zo snel mogelijk daarna) een 

INTERN BEGELEIDER (0,5-0,6 FTE) 

De Menso Altingschool is een integraal kindcentrum met een open christelijke identiteit. In Paterswolde 

verzorgen wij het onderwijs aan ongeveer 225 kinderen verdeeld over 10 groepen. Daarnaast bieden wij 

verschillende facetten uit de kinderopvang aan, namelijk: Peuteropvang (VVE-locatie), VSO en BSO. 

Elke dag staan wij als enthousiast, betrokken en lerend team klaar voor al onze kinderen.  

Ons motto luidt: ‘Samen Veilig Talent Ontwikkelen met Plezier’ 

Als intern begeleider op de Menso Altingschool ben je, samen met de directie, verantwoordelijk voor het 

vormgeven, uitvoeren en monitoren van de zorg-, kwaliteit- en ondersteuningsstructuur. Vanuit een heldere 

visie op goed onderwijs, zorg en zicht op ontwikkeling en kwaliteit sta je naast het team in een coachende en 

begeleidende rol. Je denkt en werkt proactief aan het opbouwen van een heldere zorgstructuur. 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN INTERN BEGELEIDER DIE: 

• Beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau, een opleiding tot intern begeleider heeft afgerond of 

bereid is deze te volgen; 

• Kennis heeft van inhoudelijke ontwikkelingen binnen onderwijs en opvang en hier vorm aan kan 

geven; 

• Kennis heeft van doorgaande lijnen binnen het kindcentrum en in staat is deze te versterken; 

• Het team op pedagogisch en didactisch gebied kan coachen en ondersteunen;  

• Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en deze inzet ten aanzien van de relatie en 

samenwerking met kinderen, teamleden, ouders en externe partners; 

• Gestructureerd werkt vanuit de HGW-cyclus en duidelijkheid biedt; 

• Denkt in kansen en mogelijkheden, initiatief neemt en daadkrachtig is. 

WIJ BIEDEN: 

• Een prettige samenwerking met de directie en andere MT-leden bij de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

• Een professionele werkomgeving waarin je gestimuleerd en uitgedaagd wordt om mee te denken en 

te werken; 

• Ruimte en vertrouwen om de functie uit te voeren en verder uit te bouwen; 

• Een IB-netwerk waarin je informatie kunt halen en delen; 

• Intervisiegroepen waar je op casus- en locatieniveau met andere IB-ers kunt sparren; 

• Een ondersteuningsteam bestaande uit onderwijsbegeleiders, orthopedagogen, een 

ontwikkelingspsycholoog en gedragsdeskundigen die met je mee kunnen kijken en werken; 

• Inschaling conform CAO-PO LC. 

INFORMATIE: 

Voor meer informatie kun je kijken op www.ckcmensoaltingschool.nl en/of contact opnemen met de directie 

van Kindcentrum Menso Altingschool, Marlise Dekker. 

SOLLICITEREN: 

Pas jij in dit profiel? Stuur dan voor 27 maart een e-mail met jouw motivatie en CV. 

CONTACTGEGEVENS:  

mensoalting@ckcdrenthe.nl 

050-3093854 

http://www.ckcmensoaltingschool.nl/

