
 
 
Voor de Zomerschool van 2021 zijn wij op zoek naar een:  
 

enthousiaste interne begeleider 

Met ingang van 4 januari 2021 
Van 12 tot en met 30 juli 2021 vindt voor de 11e keer de Zomerschool Zuidoost plaats. Voor de 
voorbereiding en uitvoering van weer een prachtige editie van de Zomerschool zijn wij op zoek naar 
een interne begeleider. In de maanden januari t/m juni 2021 ben je bezig met de inhoudelijke 
voorbereiding van de Zomerschool. In juli ben je als interne begeleider de ‘coach’ van de 
Zomerschool en ben je 3 weken druk in touw om voor een juiste afstemming op onderwijsbehoefte 
van de leerlingen en ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten/onderwijsassistenten te 
verzorgen. In totaal zijn hiervoor 72 uur voor de voorbereiding en 96 uur voor de uitvoering 
beschikbaar. 
 
De Zomerschool Zuidoost is:  

● Drie weken extra leertijd voor kinderen in Amsterdam Zuidoost;  
● Voor leerlingen van groep 6 naar 7, leerlingen van groep 7 naar 8 en 15 nieuwkomers;  
● Drie weken in de zomervakantie waarin kinderen samenwerken, samen leren en 

samenspelen;  
● Drie weken heel veel leuke, leerzame activiteiten doen;  
● Drie weken kinderen echt iets extra’s bieden;  
● Drie weken het verschil kunnen maken voor kinderen.  

 
Taken ter voorbereiding van de Zomerschool, o.a.:  

● Contact met de intern begeleiders en leerkrachten groep 6, 7 en de nieuwkomersgroep van 
de basisscholen in Zuidoost ten behoeve van de werving van leerlingen; 

● Opstarten aanmeldingsprocedure, screenen leerlingprofielen, verwerken aanmeldingen via 
Kindkans en formeren groepen; 

● Voorbereiden en uitvoeren training leerkrachten en onderwijsassistenten; 
● Meedenken over inhoudelijk aanbod van de Zomerschool. 

 
Taken tijdens de Zomerschool, o.a.: 

● Observeren van klassensituaties teneinde advies te geven aan de leraren voor aanpak van 
een (zorg)leerling; 

● Contact met leerkrachten over afstemming onderwijsbehoeften specifieke leerlingen; 
● Begeleiding en ondersteuning van de onderwijsassistenten en nieuwe leerkrachten bij 

onderwijsleerproces; 
● ‘Achterwacht’ voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte; 
● Ondersteunen van leerkrachten in de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen met 

gedragsproblematiek; 
● Coördinatie overdracht naar basisschool. 

 
  



 
Wat vragen wij? Een interne begeleider die... 

● Vaardig is in het overdragen van kennis en vaardigheden en een coachende rol kan nemen 
richting de leerkrachten in het begeleiden en leren van leerlingen; 

● Beschikt over analytisch vermogen om onderwijsresultaten te doorgronden; 
● Betrokken is en affiniteit heeft met de doelgroep en de bovenbouw; 
● Affiniteit heeft met Zuidoost; 
● Een gedreven en verbindende persoonlijkheid heeft; 
● Goed kan omgaan met weerstand; 
● Een zelfstandige en flexibele werkhouding heeft; 
● Sociaal vaardig en humorvol is; 
● Initiatiefrijk en proactief; 
● Communicatief vaardig in woord en geschrift is. 

 
Betaling van de inzet vindt plaats conform de CAO PO.  
 
Mocht je nog vragen hebben of aanvullende informatie willen, neem een kijkje op de website 
www.ppozo.nl/zomerschool of neem contact op met Dayenne Schurman - de Bruin, projectleider 
Zomerschool. 
 
Wil jij de rol van interne begeleider vervullen? Jouw motivatiebrief en CV verwachten we uiterlijk op 
23 november binnen te hebben in pdf format via dschurman@ppozo.nl. Op maandag 30 november 
2020 vinden de sollicitatiegesprekken plaats.  

http://www.ppozo.nl/zomerschool

