Op zoek naar een nieuwe uitdaging als intern begeleider of toe aan een andere werkomgeving?
Kbs Sinte Maerte zoekt

Intern begeleider (leerkracht met taak IB)
Kbs Sinte Maerte:
De school is gevestigd in de wijk Princenhage te Breda. Met een team van 60 medewerkers
verzorgen we onderwijs op maat voor ongeveer 650 leerlingen verdeeld over 25 groepen. We
proberen een sfeer te scheppen, waarin een zodanig pedagogisch en onderwijskundig klimaat heerst,
dat ieder kind zich daarbinnen naar eigen vermogen op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief
gebied optimaal kan ontwikkelen
Functie:
Met ingang van 1 oktober zoeken we een intern begeleider WTF 1,0. De functie kan ook verdeeld
worden in 2 parttime banen. Onze nieuwe collega heeft kennis van de laatste ontwikkelingen met
betrekking tot Passend Onderwijs en heeft ervaring in het begeleiden/coachen van leerkrachten op
ondersteunings- en onderwijsprocessen. Binnen onze school is de IB-er primair belast met de
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid.
Wat vragen wij:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt kennis van en affiniteit met het leerlingvolgsysteem ParnasSys
Je beseft dat dossiervorming en administratie wezenlijke onderdelen zijn van het werk
Je bent flexibel en kunt omgaan met stressvolle situaties
Je hebt een open, luisterende houding en kan met verschillende geledingen, zowel intern als
extern, op de juiste manier helder communiceren
Je kunt zelfstandig opereren en toont initiatief
Je bent in staat leerkrachten te coachen op ingezette begeleidingstrajecten
Je hebt scholing op het gebied van intern begeleider afgerond of bent bereid deze te volgen

Wat bieden wij:
•
•
•

Een prettige en uitdagende werkomgeving
Een collegiaal en enthousiast team dat oog heeft voor onderzoek, samenwerking en
ontwikkeling.
Een tijdelijke aanstelling tot 31-07-2020 met, bij gebleken geschiktheid, zicht op een vaste
aanstelling.

Meer informatie:
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de school www.sintemaerte.nl. Ook kunt u
contact opnemen met Wim van Dun (directeur) tel. 06-43506532. Uw sollicitatie kunt u tot 27
september 2019 sturen naar wim.vandun@inos.nl

