
 
 

 
 
 
 
 

 
Wij zoeken voor Montessori IKC De Groene Ring (0,3-0,4 fte) en 

 IKC Remigius (0,5 fte) in Duiven  
met ingang van 1 augustus 2022 

 

een coachende IB’er voor de bovenbouw 
 

 
      Een combinatie van beide functies behoort tot de mogelijkheden. 

 
Dit is IKC Remigius 
Ons IKC richt zich op kansen en mogelijkheden die kinderen bij zich dragen.  
Al 135 jaar is de Remigius een basisvoorziening van onderwijskwaliteit en sinds een 
aantal jaren bieden wij ook kinderopvang in het centrum van Duiven.  
Ons IKC verwelkomt iedere dag 400 kinderen, die zich al spelend, lerend en werkend 
ontwikkelen. Benieuwd naar ons hele verhaal? Kijk dan op www.ikc-remigius.nl. 
 
Dit is IKC De Groene Ring 
Ons IKC heeft een doorgaande montessorilijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarin 
kosmisch onderwijs en opvoeding, opvoeding tot onafhankelijkheid en sociaal 
verantwoordelijk gedrag een belangrijke plaats innemen. In ons IKC is er ruimte en 
respect voor elkaar en dat ervaren we in de manier waarop we met elkaar omgaan.  
We bieden een veilige, warme en vertrouwde omgeving voor het kind en voor ouders. 
Opvang, onderwijs, ouders en kind dragen hier samen aan bij en voelen dit ook als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Kijk voor meer informatie op: www.montessori-groenering.nl.  
 
Dit is Innerwaard 
Innerwaard is een stichting voor primair onderwijs met 7 IKC’s en 1 basisschool op  
9 locaties in de gemeenten Duiven en Westervoort. We bieden onderwijs aan ruim 2000 
leerlingen en hebben ongeveer 220 personeelsleden.  
Onze IKC’s liggen in de Liemers, een mooie streek in het oosten van het land. 
Meer informatie over Innerwaard lees je op www.innerwaard.nl.    
 
Dit kun je van ons verwachten 
• Je krijgt een dynamische baan binnen een innovatieve organisatie die voortdurend in 

ontwikkeling is. 
• Op beide IKC’s tref je een team van hardwerkende, gemotiveerde en sociale mensen 

die samen bijdragen aan een collegiale sfeer op het IKC. 
• We geven je alle ruimte om een rol te vervullen bij de ontwikkelingen binnen ons IKC. 
• De sfeer binnen onze organisatie kun je omschrijven als het beste van twee werelden: 

professioneel en informeel tegelijk. Bureaus hebben we volop; bureaucratie niet. 
• Het gevoel van kleinschaligheid; een groot gevoel van veiligheid. 
• Een constructief en in goede harmonie opererende IB-kring. 
• Een slagvaardige, op samenwerking gerichte stichting en een ondernemende 

kinderopvangorganisatie.  
 

Wij zoeken iemand die... 
 
IKC Remigius: 
• een heldere en waarderende aanpak heeft; 
• zich wil inzetten voor onderwijs met LeerKRACHT als denk- en werkwijze; 
• kennis heeft op het gebied van gedrag en hoogbegaafdheid; 

http://www.ikc-remigius.nl/
http://www.montessori-groenering.nl/
https://kijkverderindeliemers.nl/
http://www.innerwaard.nl/


• ervaring en affiniteit heeft met de bovenbouw (combinatie intern begeleider en  
bovenbouwcoördinator gewenst); 

• flexibel inzetbaar is in dagen en leeftijdsgroepen en zich iedere dag wil verbeteren; 
• ervaring heeft in een coachende rol; 
• een positieve en reflecterende houding heeft; 
• kijk heeft op de mogelijkheden die individuele kinderen in zich dragen en dat kan 

omzetten in handelen dat passend is voor de leerling en leerkracht. 
 
Montessori IKC De Groene Ring: 
• affiniteit heeft met Montessorionderwijs; 
• daadkrachtig en communicatief duidelijk is; 
• een teamplayer is die coachend kan optreden richting leerkrachten vanuit een 

heldere en waarderende aanpak; 
• zich wil inzetten voor onderwijs met LeerKRACHT als denk- en werkwijze; 
• kennis heeft op het gebied van gedrag en hoogbegaafdheid. 

 
Meer informatie 
 
Voor meer informatie kun je natuurlijk ook contact opnemen met:  
 
IKC-directeur IKC Remigius: Wilbert Arends  
directie@ikc-remigius.nl 
06-14430783 
 
IKC-directeur Montessori IKC De Groene Ring; Marike Ketelaars 
mketelaars@montessori-groenering.nl 
06-25313688 
 
Procedure 
Je sollicitatiebrief met CV kun je uiterlijk 6 juni a.s. mailen naar Wilbert Arends en/of 
Marike Ketelaars.  
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