
 
 
Vrije school Parcival in Amstelveen is een basisschool voor vrije school onderwijs. Wat onze school onder andere 
bijzonder maakt is dat wij een instapklas hebben, een speciale klas voor kinderen met een verstandelijke 
beperking, veelal met het syndroom van down.   
 
Ons jonge en enthousiaste team zoekt per 1 mei a.s. een 

 

Interne Begeleider 0.8 fte 
 
We zijn op zoek naar een collega die enthousiast is voor het vrijeschool onderwijs, die het zorgbeleid coördineert 
en uitvoert, die leerkrachten coacht, begeleidt en inspireert, en die zorgt dat onze onderwijsondersteuning 
helder en duidelijk is.  
  
We vragen je te solliciteren als: 

- het bovenstaande je aanspreekt; 

- je een onderwijsbevoegdheid hebt; 

- je een post HBO- c.q. masteropleiding gericht op interne begeleiding of specifieke 
onderwijsondersteuning afgerond hebt; 

- je ervaring als intern begeleider hebt (is een pré). 

- je affiniteit hebt met het antroposofische gedachtengoed;  

- Je collega’s kunt begeleiden om het vakmanschap te verbeteren; 

- Je visie hebt op datgene wat het kind in deze tijd nodig heeft; 

- Je beschikt over daadkracht; 

- je goed kunt samenwerken; 

- goed kunt communiceren met collega’s, met ouders en met instanties. 
 
Je komt op een opbouwende school te werken waar nieuwe paden worden ingeslagen. Het team is enthousiast 
en wil graag met elkaar het schoolbeleid vormgeven. Er is behoefte aan duidelijkheid en transparantie op 
verschillende onderwijskundige zaken.   
 
 
Belangstelling? 
Richt je sollicitatie (met CV) tot uiterlijk 2 april 2021, aan Lieke Hobus (schooldirecteur a.i. ), 
directie@vrijeschoolparcival.nl  Voor informatie kun je bellen 06-14352875 
 
De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit: 
Indien je brief geselecteerd wordt, word je uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Indien dit 
positief wordt ervaren, volgt een 2de gesprek waarbij een casus wordt voorgelegd. De sollicitatiecommissie 
bestaat uit 2 leerkrachten, een Ib-er en de directeur.  
 
De eerste gespreksronde wordt in de week van 12 april gehouden. In de week van 19 april vindt de 2de 
gespreksronde plaats.  
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