
  
         

       

 

 

 
 

Fierkracht is de naam van de vier samenwerkende openbare basisscholen in de Trynwâlden, namelijk 

obs Sinnehonk, obs It Kruired, obs De Opstap en obs Thrimwalda.  Fierkracht is ontstaan in 2020 met 

het idee de krachten van de scholen te bundelen, samen van en met elkaar te leren, met elkaar te 

werken aan schoolontwikkelingen en gezamenlijke activiteiten en elkaar te ondersteunen.  

Voor nu zoeken wij een intern begeleider die per 1 mei tot de zomervakantie de intern begeleider van 

obs Thrimwalda en obs Sinnehonk wil vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. En per 1 augustus 

intern begeleider wordt van obs It Kruirêd en obs De Opstap. It Kruired is een kleine basisschool die 

rond de 40 leerlingen telt. De Opstap is een grotere school die rond de 80 leerlingen telt. Veel 

informatie over de scholen is te vinden op de website van de scholen, www.kruired.nl en www.obs-

de-opstap.nl.  

Visie op leren en ontwikkelen 

Kinderen groeien op in een samenleving die divers is. Deze diversiteit is terug te zien in de scholen. 

Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar. Op de scholen van Fierkracht willen we 

in principe alle kinderen in de basisschoolleeftijd onderwijs aanbieden. Binnen onze scholen is er veel 

aandacht voor het creëren van een veilige en motiverende leeromgeving. Hiervoor proberen we 

steeds aan te sluiten bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeftes van leerlingen en is er aandacht voor 

verbondenheid en het stimuleren van eigenaarschap. Leerkrachten organiseren hun lessen vanuit 

wetenschappelijk onderbouwde methodes en leren van en met elkaar om de kwaliteit van het 

onderwijs hoog te houden. 

Daarbij is het welbevinden van de kinderen, ouders en het onderwijzend personeel in een veilige 

omgeving essentieel. 

 
Voor Fierkracht zoeken wij een: 

Intern begeleider 
16-24 uur (0,4 - 0,6 fte) per 01-05-2023 (per 01-08-2023 is bespreekbaar) 

 
 Wij zoeken een intern begeleider die: 

• kennis en ervaring heeft als intern begeleider en in staat is zelfstandig te werken;  

• samen met de teams verder wil bouwen aan Fierkrachtontwikkelingen; 

• een visie heeft die aansluit bij de basisvisie op leren en ontwikkelen van de Fierkrachtscholen; 

• een coördinerende rol heeft in de contacten tussen de peuterspeelzaal en de school en oog heeft voor de 

doorgaande lijn;  

• kennis heeft van onderwijsvernieuwingen en deze samen met de adjunct-/directeur en de teams vorm geeft; 

• proactief onderdeel uitmaakt van het DIB (directie / ib – overleg) tussen de vier Fierkrachtscholen;   

• beschikt over goede communicatieve vaardigheden; de taal spreekt van de doelgroep; 

• denkt in kansen en mogelijkheden; 

• een coachende rol aan kan nemen; 

• beschikt over een empathische houding, maar ook besluitvaardig en daadkrachtig kan zijn. 

 

http://www.kruired.nl/
http://www.obs-de-opstap.nl/
http://www.obs-de-opstap.nl/


 
 
 
Wij bieden 

• gemotiveerde, professionele en leergierige teams;  

• ondersteuning vanuit leerkrachten en directie;  

• kansen en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. 

 

Informatie 
Voor informatie over Fierkracht en over de functie van IB kun je contact opnemen met: 

Fancy Hoekstra (clusterdirecteur Fierkracht) 06-57336920, reacties naar fancy.hoekstra@opo-furore.nl  

mailto:fancy.hoekstra@opo-furore.nl
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