
 
 

KBS ’t Schoolhuys  is één van de basisscholen van KS Fectio en heeft rond de 
200 leerlingen en 19 medewerkers. Wij zijn op zoek zijn naar een intern 
begeleider die met passie zich wil inzetten voor onze leerlingen met extra 
zorg en waar je daarnaast samen met de directeur een tandem vormt, die 
zorgt voor een energieke samenwerking.  Kortom we zoeken een 
 
enthousiaste, zelfstandige en betrokken INTERN BEGELEIDER voor 3 dagen 
(WTF 0,6) Werkdagen in overleg.   
 

• met een positieve blik op kinderen die altijd op zoek gaat naar 
mogelijkheden;  

• die op een transparante en professionele wijze samenwerkt met de 
leerkrachten, de ouders en de directeur; 

• die in staat is vanuit een helikopterview te kijken naar schoolaanbod, 
resultaten en kan adviseren in interventies; 

• die een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het 
onderwijsprogramma van de school en de bewaking van het leerproces 
en leerresultaten; 

• Die sturing kan geven aan een professioneel team op gebieden, zoals 
genoemd in de functieomschrijving IB van Fectio. 
 

Spreekt deze uitdaging je aan én kun je onderstaande punten afvinken, 
dan ben jij degene die we zoeken: 

• je hebt een afgeronde pabo-opleiding aangevuld met een IB opleiding;  

• je beschikt over sterke communicatieve en coachende vaardigheden; 

• je bent flexibel, oplossingsgericht, creatief en hebt een open houding; 

• je bent ambitieus en hebt hoge verwachtingen van onze leerlingen. 
 
Wij bieden een school:  

• met een enthousiast team en een sterke basis;  

• waar het pedagogisch klimaat belangrijk is; 

• waar de kwaliteiten van kinderen en medewerkers worden benut; 

• met vanuit de stichting een divers scholingsaanbod, om je kennis te 
vergroten en ook te delen en daarnaast een netwerk van collega IB van 
de andere Fectio scholen. 

 
Heb je interesse, solliciteer dan voor 17 september 2022. Je kunt je CV met 
een  motivatie sturen naar Tamara Schlick, directeur ‘t Schoolhuys, 
directie@schoolhuys.nl. De gesprekken vinden plaats in de week van 19 
september. 
 
Voor meer informatie neem kun je bellen met Tamara Schlick, mobiel 06-
48159702. 
 
Op onze website (www.schoolhuys.nl) kun je meer informatie vinden over 
de school. 

september 2022     

Katholieke Scholenstichting Fectio 

heeft 12 basisscholen  en Onderwijs 

10-14 onder haar bestuur. 

 

Er zijn ongeveer 270 medewerkers 

werkzaam en het aantal leerlingen 

bedraagt circa 2800. 

 

De scholen zijn gesitueerd in  

Houten, Schalkwijk, ’t Goy, Bunnik, 

Odijk en Werkhoven. 

 

Het management bestaat  

uit de bestuurder en de 12 

schooldirecties, die  

tevens elk een integrale 

verantwoordelijkheid voor  

hun eigen schoolorganisatie 

kennen. 

 

Tezamen vormen zij een 

directieteam dat  wordt 

ondersteund door een 

bestuursbureau met  

secretariaat en verschillende 

beleidsmedewerkers (P&O, 

salarisadministratie, onderwijs en 

kwaliteit, huisvesting, ict, control en 

financiën). 

 

 
 

KS Fectio 

Pelmolen 19 – 3994 XX Houten 

030-6381121 

info@ksfectio.nl 

www.ksfectio.nl  

 

Meer informatie vind je op 
www.devonk-odijk.nl en 

www.barbaraschoolbunnik.nl en 

www.scholenopdekaart.nl  
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