Elbe 2b 7908 H C Hoogeveen

Grote Beer 36 7904 LW Hoogeveen

Vacature Intern Begeleider
(0.6. fte)
Openbare basisschool Apollo zoekt zo spoedig mogelijk een deskundige en ervaren interne
begeleider die onze ondersteuningsstructuur verder kan verstevigen en verrijken. De Apollo is een
openbare basisschool en is gevestigd in een Multifunctioneel centrum in de wijk Krakeel in
Hoogeveen en heeft ca.190 leerlingen verdeeld over 9 groepen. Het team is creatief, betrokken en
gaat voor goed onderwijs. De Apollo valt onder het bestuur van Stichting Bijeen Openbaar Primair
Onderwijs in de gemeente Hoogeveen.
Als intern begeleider ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de
leerlingenondersteuning, de ontwikkeling van de zorgstructuur en de begeleiding en draagt bij aan
de professionalisering van de leraren.
De intern begeleider die wij zoeken:
- is sterk in het analyseren van de resultaten en kan in staat is tot het analyseren van
opbrengsten leidend tot beleidsadviezen;
- ondersteunt collega’s bij het signaleren, diagnosticeren en het opstellen, uitvoeren en
evalueren van de plannen voor optimale ontwikkeling van de leerlingen;
- is ervaren in het coachen van leerkrachten;
- is een teamlid, die een open, lerende, vragende houding heeft en goed kan samenwerken;
- is in staat om te gaan met grote verschillen in (culturele) achtergrond, leerpotentie en
gedrag en vanuit een positieve grondhouding naar kinderen kijkt;
- kan groepsbesprekingen voorbereiden en leiden;
- is communicatief zowel mondeling als schriftelijk zeer vaardig;
- kan planmatig werken, maar is ook in staat om te improviseren;
- is voorstander van het openbaar onderwijs en is in het bezit van een onderwijsbevoegdheid;
- is ICT-vaardig en ervaring met het werken in ParnasSys is een pré.
Werk- en denkniveau
HBO plus werk- en denkniveau door een beroepsgerichte opleiding in het onderwijs aangevuld met
relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-master Intern Begeleider of een EVC-bewijs.
Wij bieden:
- een aantrekkelijke werkomgeving, waarin de werkgever haar medewerkers in de
gelegenheid stelt zich optimaal te ontplooien;
- een bestuur, dat streeft naar eigentijds, innovatief en kwaliteitsgericht onderwijs;
- de rechtspositie en salariëring schaal LB conform CAO-PO.
Procedure:
Als je wenst te solliciteren kun je uiterlijk voor 19 september 2018 jouw brief bij voorkeur per email met c.v. richten aan e-mailadres: M.A.Schonewille@bijeen-hoogeveen.nl
Voor inhoudelijke informatie over de vacature kunt je contact opnemen met de directeur van de
school, Nicolet ten Kate-Wesselink tel.: 0528-262616.
Zie ook de website van de school: www.obs-apollo.nl

