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School De Kleine Vliegenier
Dienstverband WTF 0,4
Vacature: Intern begeleider De Kleine Vliegenier
Wij zijn met ingang van 1 oktober 2020 of zo snel mogelijk daarna op zoek naar een gedreven
intern begeleider voor de groepen 4 t/m 8, die met de crew van De kleine Vliegenier wil bouwen
aan goed onderwijs voor onze vliegeniers.
Wie zijn wij?
Basisschool De Kleine Vliegenier staat in de wijk Zuilen. Wij zijn een echte ontmoetingsschool. De
(onderwijs-)behoeften van de leerling staan bij ons op school centraal en we werken dagelijks met
een enthousiast en gemotiveerd team aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling voor al onze
leerlingen!
De intern begeleider:
•
Is verantwoordelijk voor coördinatie en uitvoering van zorg & ondersteuning in de groepen;
•
Kan handelingsgericht en opbrengstgericht werken vertalen naar praktisch handelen binnen
de school;
•
Werkt op verschillende niveaus volgens de PDCA-cyclus;
•
Is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van onderwijs en ondersteuningsbeleid
binnen de school;
•
Maakt analyses t.b.v. de kwaliteitszorg binnen de school;
•
Begeleidt en coacht leerkrachten;
•
Adviseert directie bij zorg-/ begeleidingsvraagstukken;
•
Onderhoudt contacten met ouders;
•
Onderhoudt contacten met externe organisaties, waaronder het SWV;
•
Voert beperkte diagnostiek uit.
De intern begeleider die wij zoeken:
•
Heeft minimaal een opleiding tot intern begeleider of Master Sen afgerond;
•
Heeft belangstelling voor werken met leerlingen en ouders van diverse culturele
achtergronden;
•
Heeft kennis van opbrengstgericht en handelingsgericht werken;
•
Heeft een heldere visie op onderwijs;
•
Wil onze zorgstructuur verder ontwikkelen;
•
Streeft kwaliteit na;
•
Is gemotiveerd, daadkrachtig en enthousiast;
•
Is communicatief vaardig, respectvol en duidelijk;
•
Werkt samen met de intern begeleider van de onderbouw;
•
Kennis van de volgende volgsystemen is een pré: Parnassys, ZIEN! en KIJK!;
•
Kennis van de Vreedzame School is een pré.
Wij bieden jou:
Een leuke werkomgeving met enthousiaste collega’s, waarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor het onderwijs het uitgangspunt is. We voelen ons verbonden met elkaar en tonen lef en
doorzettingsvermogen. De Kleine Vliegenier is een uitdagende werkplek in een dynamische
omgeving.
Als jij jezelf herkent in dit profiel, dan kijken wij uit naar jou.
Voor informatie over de functie kun je bellen of mailen met Marijke den Decker, directeur
tel: 030-2441991 / 06-23793006 directie@dekleinevliegenier.nl
We ontvangen je motivatie en CV graag voor 20 september 2020. Dat kan door te mailen naar
directie@dekleinevliegenier.nl. De gesprekken vinden in week 40 plaats.

