
 
 

Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel 
De Springschans maakt onderdeel uit van de onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel. De zes aangesloten basisscholen in 

Uithoorn en De Kwakel zijn verschillend van karakter en omvang, maar kennen wel een sterke verbondenheid. Voor 
medewerkers biedt dit ruimte om van elkaar te leren en op verschillende scholen te werken. Meer informatie: 

www.wijzeraandeamstel.nl/werkenbij 

 

Wat bieden we? 

• Een school die ‘haar zaken’ goed op orde 

heeft 

• Een gemotiveerd en enthousiast team 

• Leuke en gezellige sfeer en 

teamactiviteiten 

• Ruimte voor verdere ontwikkeling en 

scholing 

• Functie voor 0,6 fte 

 

Wat vragen we? 

• Een afgeronde IB-opleiding 

• Bij voorkeur ervaring als IB’er of leerkracht 

• Een pro-actieve houding en enthousiasme 

• Motiverende en inspirerende professional 

• Communicatief sterk en sociaal vaardig  

• Op de hoogte van relevante 

ontwikkelingen binnen het po 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een  

Intern Begeleider/Kwaliteitscoördinator 

per direct | 0,6 FTE 

 

 

Functie 

Als Intern Begeleider (IB’er)/Kwaliteitscoördinator ben je (mede)verantwoordelijk voor de 

kwaliteitszorg binnen de school. Je bent een spin in het web als het gaat om het verbeteren van de 

kwaliteit van de zorg voor onze leerlingen en het onderwijs. Je werkt daarbij nauw samen met de 

andere IB’er, leerkrachten en de directeur. Je analyseert toetsresultaten en monitort vervolgens de 

ingezette ondersteuningsaanpak. Je stimuleert professioneel gedrag. In een leerteam werk je samen 

met de IB’ers op andere scholen van Wijzer aan de Amstel, de onderwijsstichting waar we onderdeel 

van uitmaken. En natuurlijk ook met externe partijen. Het samenwerkingsverband in de regio is goed 

georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over De Springschans 

Basisschool De Springschans ligt in de wijk Meerwijk in Uithoorn. De school telt 400 leerlingen en 

heeft een team van 36 medewerkers. Onze teamleden zijn gedreven, leergierig en willen zich graag 

verder ontwikkelen. Zij zijn zeer gemotiveerd om het beste bij iedere leerling en bij elkaar naar 

boven te brengen. De school legt de nadruk op kwalitatief goed onderwijs en heeft veel aandacht 

voor de individuele leerling. Meer informatie: www.springschans.com.  

 

Interesse? 

We komen graag met je in contact. Stuur je motivatie en cv uiterlijk 14 april naar 

g.vanegmond@springschansuithoorn.nl. Eerst langskomen om de sfeer te proeven, mee te lopen of 

kennis te maken, kan natuurlijk ook. Bel dan met Guido van Egmond, directeur (06 504 905 15). 
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