
  

Wil jij graag werken in een positief team  

waar we vernieuwend bezig zijn?  

Dan is dit je kans! Wij zoeken 

Een enthousiaste en ervaren   

I.B.-er!  

wtf 0,4  (16 uur per week, werkdagen in overleg.)  

Tijdelijk voor het lopende schooljaar wtf 0,1 uitbreiding.  

Vanaf 1 april 2023, jaarbenoeming met zicht op vast bij goed functioneren.  

 

www.deakker.nu        www.timotheusschool.nl 

 

We vragen: 
• Je hebt een christelijke identiteit en bent 

betrokken bij een kerkgemeenschap. 

• Je beschikt over een diploma, Master of post-

HBO voor Interne Begeleiding. 

• Je kunt onderwijsinhoudelijk boven de stof  

staan en leerkrachten coachen in het 

praktisch vormgeven van de zorg. 

• (Ruime) ervaring is een pre 

• Je hebt actuele kennis van ontwikkelings-, 

gedrags- en leerstoornissen. 

• Je bent daadkrachtig, een echte teamspeler 

en je staat stevig in je schoenen. 

• Je bent communicatief en empathisch sterk 

• Je hebt een sterk analytisch vermogen en 
voldoende digitale vaardigheden, passend bij 
de functie. 

We bieden: 
• Collega’s die professioneel 

samenwerken, open staan voor 

feedback en willen leren. 

• Een positieve school met een basis 

die staat en die  volop in beweging 

is. 

• Samenwerking met ervaren IB-

collega’s binnen de stichting De 

Akker. 

• Samenwerking met de directeur 

en de leerteamvoorzitters binnen 

het MT. 

• Samenwerking met een 

enthousiast en zelfstandig team. 

• Een aanstelling in schaal LC. 

 

Meer weten? 
Voor informatie kun je contact opnemen met Robert Jan van Gelder, (directeur) 

telefoonnummer school: 0525-631823  of mobiel: 06-12041112. 

 

Solliciteren 
We zien graag je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 22 februari ’23 tegemoet via 

directietimotheusschool@deakker.nu 

 

Timotheusschool 
De Timotheüsschool is een christelijke school, midden in Oldebroek, die 

onderdeel uitmaakt van Stichting de Akker. Iedere dag ontvangen we ruim 200 

kinderen in een  modern, kleurrijk en aantrekkelijk gebouw.  Er zijn 9 groepen, 

waarvan 2 kleutergroepen. Positief, uitdagend en passend onderwijs, met passie 

gegeven. 

 

Stichting De Akker 
Stichting De Akker telt 7 basisscholen in de gemeente Oldebroek en omgeving. In 

totaal bezoeken ongeveer 950 leerlingen onze scholen.  

Er werken ruim 120 personeelsleden. De stichting baseert  

haar doelstellingen op de Bijbel, het Woord van God.  

 

 

http://www.deakker.nu/
http://www.timotheusschool.nl/

