Vacature

Het bestuur van Fiers Coevorden zoekt per 1 augustus 2022 wegens pensionering een

Intern Begeleider (0,4 fte)
voor CBS Paul Kruger in Coevorden

Als IB-er ben je, samen met de directie,
verantwoordelijk voor de ontwikkeling,
coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de ondersteuning
van leraren. Je bewaakt en bevordert een
klimaat waarin kinderen, ouders en team
zich gewaardeerd en gehoord voelen.
Je werkt planmatig bij het ontwikkelen,
implementeren en evalueren van beleid
en de daarop gerichte activiteiten.
Tevens begeleidt je leerkrachten in de
basisondersteuning binnen ons onderwijs.
Het voeren van groeps- en leerlingbesprekingen en het uitvoeren van klassenobservaties zijn hierbij belangrijke taken.
Daarnaast coördineer je de administratie
rond het zorgbeleid en onderzoek. Je coacht
en informeert leraren en ondersteunt hen
bij het opstellen en uitvoeren van de
groepsplannen en in de begeleiding van
kinderen met (leer)problemen. Als IB-er voer
je overleg met en ben je aanspreekpunt voor
ouders. Ook lever je een coachende rol aan
het klassenmanagement en neem je deel
aan professionalisering.

Wij zoeken een collega die:
• HBO+ werk- en denkniveau heeft en beschikking heeft over
vakspecialistische kennis;
• In het bezit is van een PABO diploma;
• Bij voorkeur ervaring heeft als Intern Begeleider of open staat voor
het volgen voor de opleiding tot Intern Begeleider;
• Collegae kan coachen, adviseren, begeleiden en kan adviseren
in het onderwijsaanbod en de onderwijsbehoeften van kinderen;
• Goed kan samenwerken met collegae en directie;
• Constructieve contacten kan onderhouden met ouders en externe
instanties in zorgtrajecten;
• Planmatig en doelgericht kan werken en een analyserend vermogen
heeft;
• Kennis heeft van de doorlopende leerlijnen;
• Flexibel en daadkrachtig is en humor heeft.
Wij bieden:
• Fijne scholen waar kinderen zich veilig en thuis voelen;
• Een positief, professioneel en deskundig team;
• Een benoeming voor bepaalde tijd tot 1 augustus 2023. Op basis van een
voldoende of goede beoordeling wordt deze benoeming gecontinueerd
voor onbepaalde tijd.
• Inschaling in salarisschaal L10/L11 cao po op basis van voorgaande
ervaring en opleiding.

samen sterk

Informatie en sollicitatie
Meer informatie is te verkrijgen bij
Angelique Heller 0524 52 44 55
personeelsmedewerker en Jolien Thiele
06 53 65 99 15; algemeen directeur.
Je sollicitatiebrief en cv ontvangen we graag
voor vrijdag 6 mei a.s. via pz@fiers.nu.
Op www.fiers.nu vind je meer informatie over
onze vereniging en de scholen.

