
  
  

Vacature intern begeleider Vrijeschool Kairos 0,7 FTE   
  
Vrijeschool Kairos is een school met negen klassen in Amsterdam Noord in de wijk Tuindorp 
Nieuwendam. Vrijeschool Kairos in 2014 is opgericht vanuit een sterke wens van ouders. Om 
deze wenste realiseren, moesten er op beslissende momenten moedige stappen worden 
gezet. Dat hebben de ouders, leerkrachten en bestuurders voortvarend gedaan.   
De naam Kairos past bij de bevlogen energie waarmee de school is opgericht en bij wat de 
school beoogt te zijn. Op Vrijeschool Kairos ga je naar school om je ten volle te ontwikkelen. 
We richten ons op een vervullend evenwicht tussen denken, voelen en handelen. Plezier in 
leren, een leven lang. We vertrouwen op de kracht van het gunstige moment. Aandacht, 
opperste concentratie, verwondering, plezier, ontdekken, begrijpen, verbeelden, creatie en 
spel: iedere dag hopen we deze waardevolle momenten te kunnen vastgrijpen. Zodat 
momenten voor leren en momenten voor creëren elkaar kunnen opvolgen en versterken.  Zo 
ontstaat er ruimte om jezelf te worden.   
  
Op Vrijeschool Kairos wordt de school gedragen door een onderzoekend, lerend en 
oplossingsgericht team. Er is ruimte voor plezier, verdieping en ontwikkeling. We zijn ook 
een opleidingsschool. Dat betekent dat we op onze school samen met de Vrijeschool Pabo 
jaarlijks 6 tot 10 studenten opleiden. Deze studenten volgen een groot deel van hun studie 
hier op school, in de praktijk.   
  
Zeven jaar lang heeft onze vorige intern begeleider de zorgstructuur binnen de school 
zorgvuldig opgebouwd. Er is een mooie basis waar we nu graag op verder gaan onder leiding 
van een volgende intern begeleider.   
  
Tot je taken zullen o.a. behoren:   
• het begeleiden en coachen van leerkrachten   
• adviseren bij onderwijskundige zaken op basis van kennis en onderzoek   
• een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en schoolbeleid   
• samenwerken met de overige intern begeleiders   
• coördineren en afstemmen van passende ondersteuning voor kinderen en leerkrachten   



  
Wij zoeken een ervaren IB’er die zich herkent in de volgende punten:   
• je bent enthousiast over vernieuwend Vrijeschool onderwijs   
• je hebt een eigen mening én werkt in verbinding met jouw omgeving  • je het een 

systeemgericht perspectief en denkt over kinderen vanuit brede ontwikkelbehoeftes   
• je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden; je kijkt dwars door hokjes heen   
• je beschikt over zeer goede communicatieve eigenschappen en kan daarmee sensitief 

aansluiten bij kinderen, leerkrachten en ouders   
• je vindt het leuk om met het team onze school verder vorm en inhoud te geven   
• je hebt kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan   
• je wil graag samenwerken in ons leerkrachtenteam, met ouders van de kinderen en 

betrokken hulpverleners. Omdat we sámen om de kinderen heen staan   
  
Wij bieden jou:   
• een team van pioniers, waarin we van elkaar leren en elkaar helpen   
• een baan waarin je jezelf kan ontwikkelen    
• een nascholingscursus vrijeschoolonderwijs indien relevant   
• salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO   
  
Spreekt dit je aan? We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze 
Amsterdamse leerlingen. Stuur jouw CV en motivatiebrief uiterlijk 15 mei 2022 naar 
directie@vrijeschoolkairos.nl vrijescholenamsterdam.nl t.a.v. Sascha Holthaus, schoolleider 
van Vrijeschool Kairos  
  


