Miv 1 augustus 2012 zijn wij op zoek naar:

Een ervaren Intern Begeleider m/v 0,7 FTE

Basisschool De Goede Herder is een
zelfstandige school op katholieke
grondslag. Er is ook veel ruimte voor
andersdenkenden en
andersgelovigen. De school staat
voor een veilig leerklimaat waar
kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Een professioneel,
gedreven en enthousiast team van
docenten en medewerkers staat aan
de basis van deze ontwikkeling
tezamen met ouders/opvoeders. Het
huidige schoolgebouw is de
afgelopen jaren stapsgewijs
aangepast aan de eisen die deze tijd
stelt aan een actieve leef- en
leergemeenschap. Momenteel
bezoeken ongeveer 385 leerlingen
onze
school, verdeeld over zeventien
groepen. Er zijn vijf kleutergroepen
en twaalf groepen 3 t/m 8.

Als intern begeleider lever je, onder eindverantwoordelijkheid van de
directeur, een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijskundig
beleid en het zorgbeleid. Je coördineert de leerlingzorg. Je begeleidt
leraren en werkt aan hun professionalisering. Jouw taken en
verantwoordelijkheden zijn:
• de verbindende schakel zijn tussen leerkrachten en directie
• leerkrachten concreet ondersteunen in het omgaan met de
verschillende niveaus in een groep
• leerkrachten coachen en begeleiden
• uitvoeren en onderhouden van het zorgsysteem, waaronder
het leerlingvolgsysteem (cyclus planmatig werken)
• relaties met externe contacten onderhouden, zoals jeugdzorg,
GGD, onderwijsbegeleidingsdienst
Wij zoeken iemand die goed met mensen kan omgaan op alle niveaus.
Iemand die doelgericht werkt, anderen kan begeleiden en in staat is tot
zelfreflectie.
Functie-eisen
• relevante opleiding op HBO/WO-niveau
• aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie
• kennis van richtlijnen in het PO
• actuele vakkennis en vaardigheden op het gebied van
(ortho)pedagogiek en (ortho)didactiek
• ervaring met opbrengstgericht werken
• toetsanalyses kunnen maken en op basis hiervan acties
uitzetten
• ervaring in het voeren van oudergesprekken
• goed om kunnen gaan met verantwoordelijkheden
• strategisch kunnen denken én de handen uit de mouwen
kunnen steken
Wij bieden:
• een uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng
• Een collegiaal team
• Een prachtig gebouw
• Inschaling volgens de CAO Primair onderwijs
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw
Ingeborg Schrama, directeur of mevrouw R. van Baal, intern
begeleider. Telefoonnummer 0492-599745
Sollicitaties voorzien van CV kunnen tot 28 mei 2012 worden verstuurd
naar:
Bs. De Goede Herder
t.a.v. de directie
Montgolfierstraat 71
5703 EB Helmond
o.v.v. sollicitatie ib

