Intern begeleider
16 uur (0,4 fte)
CorDeo scholengroep - De Wegwijzer - Hilversum
Werkzaamheden
Per direct zoeken wij een intern begeleider voor De Wegwijzer, die gericht is op coaching van
onze leerkrachten, onderwijskundige aansturing en passend onderwijs.
Als IB-er binnen onze school ben je (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie
en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren. Je bent
verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en je hebt een coördinerende en begeleidende taak.
De IB-er begeleidt, coacht en draagt zorg voor de professionalisering van leerkrachten op het
gebied van onderwijs- en (extra) ondersteuning. Je helpt leerkrachten en ouders met
hulpvragen over kinderen. De IB-er heeft een brede blik en signaleert behoeften tot
vernieuwing van onderwijs en ondersteuning voor leerkrachten en leerlingen binnen onze
school. De IB-er draagt bij aan de ontwikkeling en tot stand koming van goed onderwijs en is
coöperatief.
Wat wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van relevante diploma’s, bij voorkeur heb je een opleiding tot
intern begeleider gevolgd;
Je bent in staat om analyses te maken van de resultaten op groeps- en schoolniveau
en deze te duiden;
Je bent communicatief sterk;
Je bent in staat om contacten met externe partijen aan te gaan en te onderhouden;
Je bent in staat om feedback te geven en te ontvangen op en profesionele manier;
Je hebt een ‘hands on’ mentaliteit, je draagt verantwoordelijkheid voor en denkt
proactief mee over onderwijs, kwaliteit en leerlingenzorg;
Je bent meelevend lid van een kerkelijke gemeenschap en je onderschrijft
de identiteitsverklaring van de CorDeo scholengroep.

Wat wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Een fijne werkplek in een school die volop in ontwikkeling is;
Een uitdagende leeromgeving met een professioneel, warm en enthousiast team;
Een school waar kinderen, ouders en personeel geloven in God, voor Hem willen leven
en samen gáán voor bijbelgetrouw onderwijs;
De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en vaardigheden;
Begeleiding en coaching waar nodig en/of gewenst;
Een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast voor de aanstelling uit regulier budget
(12 uur) bij goed functioneren;
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.

Informatie
Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Solliciteer dan zo spoedig
mogelijk middels een korte motivatie en een helder CV. Van kandidaten wordt verwacht dat
ze de identiteitsverklaring kunnen en willen ondertekenen.
Organisatie: CorDeo scholengroep
Contactpersoon: Peter van den Hooff, directeur De Wegwijzer
Telefoon: 06-38480758

