Werkzaamheden intern begeleider De Schuthoek
Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschools ondersteuningsbeleid
Het analyseren van ondersteuningsactiviteiten, toetsresultaten en
leerlingbesprekingen en werkt op basis daarvan de didactische leerlijnen uit
Het adviseren aan de directeur bij de ontwikkeling van onderwijsondersteuningsbeleid
Het jaarlijks vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel
Het adviseren en bijwonen van gesprekken bij aanname van nieuwe leerlingen
Het evalueren en rapporteren van het schoolondersteuningsbeleid
Coördinatie en uitvoering ondersteuningsbeleid
Het opzetten en uitvoeren van de onderwijsondersteuningsstructuur volgens
afspraken genoemd in het schoolondersteuningsprofiel
Het organiseren van onderzoek en speciale hulp voor leerlingen met een
ondersteuningsvraag en het archiveren hiervan
Het voorzitterschap op zich nemen van leerling- en groepsbesprekingen en de
verwerking hiervan
Het coördineren van aanmeldingen en plaatsing van leerlingen elders
Het initiëren en coördineren voor de aanvraag van arrangementen
Het coördineren van begeleiding die door externen wordt verzorgd
Het coördineren en bewaken van alle activiteiten m.b.t. schoolverlaters
Begeleiding van groepsleerkrachten
Het overdragen van kennis over leerlingondersteuning aan collega’s
Het zoeken naar ondersteunend lesmateriaal voor leerlingen
Het adviseren van collega’s met ondersteunings- en didactische vragen
Het organiseren van collegiale consultatie
Het begeleiden en coachen van collega’s bij het interpreteren van gegevens over
de ontwikkeling van leerlingen. Het uitvoeren van OPP’s en ondersteunen bij de
formulering van groepsplannen
Het observeren van klassensituaties en naar aanleiding daarvan coachen en
adviseren
Het bijwonen en of initiëren bij gesprekken met ouders door groepsleerkrachten
Het evalueren van groesplannen tijdens de groepsbesprekingen
Professionalisering
Het op peil houden en uitbreiden van kennis en bekwaamheden
Het deelnemen aan scholings- en ontwikkelactiviteiten en intervisie met collega
IB-ers van Bijeen en extern
Het bestuderen van vakliteratuur en op de hoogte zijn van relevante
ontwikkelingen in het onderwijs

Werk- en denkniveau Intern Begeleider
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

