
  

Vacature Intern Begeleider 0,6 fte voor 
OBS It Kruirêd te Mûnein en OBS Thrimwalda te Gytsjerk 

 
OBS It Kruirêd en OBS Thrimwalda maken onderdeel uit van Fierkracht. Fierkracht staat voor de 
samenwerking van vier basisscholen in de Trynwâlden (Tytsjerksteradiel). Naast bovengenoemde 
scholen maken ook De Opstap te Oentsjerk en Sinnehonk te Aldtsjerk onderdeel uit van Fierkracht.   
It Kruirêd en Thrimwalda leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen tot volwaardige 
leden van de maatschappij. Dat vraagt om professionele medewerkers in een professionele 
organisatie. De drie psychologische basisbehoeften van ieder mens zijn: de behoefte aan relatie, 
competentie en autonomie. Hierin verschilt een kind niet van volwassenen zoals leerkrachten en 
ouders. Om aan de basisbehoeften van elk kind te kunnen voldoen besteden de teams op beide 
scholen veel aandacht aan groepsvorming en individuele vorming. De scholen proberen dit te 
realiseren vanuit de volgende didactische uitgangspunten: 
 

 Kennis van de wereld door middel van thematisch onderwijs; 
 We proberen alle kinderen alle doelen te laten behalen; 
 We werken vanuit het effectieve directe instructiemodel (EDI).  

 
It Kruirêd is een kleine basisschool die rond de 40 leerlingen telt. Thrimwalda is een grotere school die 
rond de 80 leerlingen telt. 
Veel informatie over de school is te vinden op de website van de scholen, www.kruired.nl en 
www.obsthrimwalda.nl 
  
Ook via ‘scholen op de kaart’ is er veel informatie over de scholen te vinden, maar de meeste 
informatie krijg je natuurlijk door een bezoek aan de school. Arjan Bosscher (a.i.) leidt je graag rond op 
It Kruirêd en Froukje Olijve op Thrimwalda. Kom jij bij ons op school werken?   

 

We hebben per 1 september a.s. de volgende vacature voor je: 
 

Intern begeleider – 0,2 fte op OBS It Kruirêd 
(vast dienstverband) 

 
Intern begeleider – 0,2 fte op OBS Thrimwalda  

(vast dienstverband) 
 
Voor het schooljaar 2022-2023 wordt dit tijdelijk uitgebreid met nog een dag (0,2 fte). Bij voorkeur 
worden beide vacatures ingevuld door dezelfde kandidaat. 
  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:  
Arjan Bosscher (interim-directeur It Kruirêd) 06-24477252 en/ of  
Froukje Olijve (directeur Thrimwalda) 06-12984454 
 
Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 8 juli a.s. naar: 
arjan.bosscher@opo-furore.nl  en froukje.olijve@opo-furore.nl 
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