
 

 

 

Wij zijn een OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs) buurtschool in hartje Amsterdam. Het is een openbare  

basisschool met ongeveer 520 leerlingen, verdeeld over 23 groepen en 2 gebouwen. Onze school heeft een 

gezellig, sociaal en betrokken team. We leren de kinderen om zelfvertrouwen te hebben en open te staan 

voor de wereld om hen heen. Wij willen onze leerlingen een veilige omgeving bieden waarin zij zich kunnen 

ontwikkelen tot jonge mensen met zelfvertrouwen, initiatief en een nieuwsgierige houding. Door aandacht 

te hebben voor de basisbehoeften van kinderen; hun behoefte aan relatie, competentie en autonomie, 

dragen we als school bij aan het vertrouwen van kinderen in zichzelf en de wereld. Betrokkenheid en de 

brede persoonsontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten. 

Wij bieden:  

- Een collegiaal, enthousiast en ambitieus team en een inspirerende werkomgeving.  

- goede begeleiding en professionaliseringsmogelijkheden vanuit zowel de school als het bestuur, 

bijvoorbeeld in een ib netwerk. 

- een school die volop in beweging en ontwikkeling is.  

- Een nauwe samenwerking met een collega-intern begeleider en een medewerker passend onderwijs om de 

zorg binnen de school vorm te geven.  

 

Wij vragen iemand die:  

- een afgeronde opleiding IB en werkervaring in het onderwijs heeft. 

- ervaring of affiniteit met OGO heeft. 

- communicatief sterk (in woord en schrift), inspirerend en duidelijk is.  

- een toegevoegde waarde heeft bij een complexe hulpvraag rond leerlingen door tijdelijk zelf met hen aan de 

slag te gaan. 

- een open houding heeft, collega’s  aanspreekt en zelf makkelijk aanspreekbaar is.  

- handelingsgericht werkt, zelfstandig en oplossingsgericht is.  

- ervaring heeft met Parnassys. 

- bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze leerlingondersteuning en passend onderwijs.  

- een pro-actieve houding heeft. 

- meedenkt in het managementteam op het  gebied van leerkracht- en leerlingondersteuning. 

 

Ben je geïnteresseerd maar nog bezig bent met de opleiding of kan je niet direct de volledige werktijd invullen? 

Laat dat je niet afschrikken en stuur een mail met je motivatiebrief en C.V. naar:  

 
Ingrid de Haan, directie@boe-amsterdam.nl  

Basisschool Oostelijke Eilanden zoekt zo spoedig mogelijk 
een enthousiaste, inspirerende en deskundige  

intern begeleider 

voor de bovenbouw 0,6 fte 

 


