
 

 
 
 

De sector openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en 
Eems heeft 15 basisscholen in de gemeenten Het Hogeland en 
Westerkwartier, met ongeveer 1400 leerlingen.   
 
NBS De Sterren is één van onze basisscholen en gevestigd in 
Uithuizermeeden. Per zo spoedig mogelijk zijn we, ter vervanging van 
de huidige intern begeleider(Ib-er), op zoek naar een:  

 
Intern Begeleider (IB-er) 

voor 0,4 fte 
    
NBS De Sterren is een neutrale basisschool met ongeveer 65 leerlingen. Neutraal geeft aan dat het 
een school is voor alle kinderen ongeacht de verschillende levensovertuigingen en maatschappijvisies 
van de ouders van de leerlingen.   
Als IB-er werk je samen met de directie en leerkrachten, om de ontwikkeling van kinderen in breedste 
zin van het woord handen en voeten te geven. Hierbij wordt o.a. aan de onderwijskundige 
ontwikkeling inhoud gegeven. Onze leerlingen worden begeleid door een enthousiast en betrokken 
team. 
 
We vragen van jou:  

• Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en 
vaardigheden op het niveau van een afgeronde HBO+ opleiding. 

• Ervaring in een basisschool is een pré. 
• Een enthousiaste houding om samen met collega’s te werken aan goed onderwijs. 
• Dat je in staat bent om aan te sturen en te verbinden. 
• Een positieve, flexibele en betrokken houding. 
• Een actieve bijdrage om onze visie vorm te geven. 

 
Wij bieden: 

• Een enthousiast team, betrokken kinderen en ouders. 
• Een lerende organisatie, werkend aan ontwikkeling en visie. 
• Ruimte voor eigen ontwikkeling. 
• Begeleiding door de schooldirecteur. 

 
Functie informatie: 

• Salaris conform CAO Primair Onderwijs. 
• Omvang van de aanstelling is 0,4 fte. 
• Ingangsdatum: per z.s.m.  
• Een tijdelijke aanstelling ter vervanging van een afwezige vast medewerker. 

 
Ben jij een teamspeler, heb je voldoende expertise, kun je beslissingen nemen en ben je iemand die 
een uitdaging aan durft? 
 
Dan nodigen wij je uit jouw CV met motivatie per z.s.m. per mail te sturen naar Yvette Garcia, 
y.garcia@lauwerseneems.nl. 
 
Meer weten?  
NBS de Sterren heeft een eigen website www.nbsdesterren.nl. Voor meer informatie over de vacature 
en/of procedure kun je contact opnemen met Jaap Lesman, telefoonnummer 06-23544848 of mail 
naar j.lesman@lauwerseneems.nl   
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