Wij zoeken

o

Een zorgzame Intern begeleider voor de Leeuwenhartschool, Oud-Beijerland

o

0,6 – 0,8 fte

o

Start 1 augustus 2019

Wat ga je doen

o

Met jouw actuele vakinhoudelijke, pedagogische en didactische kennis ondersteun je onze
leerkrachten bij het begeleiden van hun leerlingen.

o

Je stuurt aannameprocessen en ondersteuning van leerlingen met specifieke
ontwikkelingsvraagstukken aan.

o

Je bouwt een intensieve samenwerking op met de schoolleider, leerkrachten en ouders van
onze school, maar ook met de intern begeleiders van de andere SVZH-scholen, de
kwaliteitsmedewerkers van het stafbureau en met externe professionals.

Wat krijg je van ons

o

Binnen de kaders van het vrijeschoolonderwijs heb je als intern begeleider veel autonomie en
verantwoordelijkheid. Hierdoor doe je je werk vanuit je hart en vanuit jezelf als professional.

o

Een baan waarin je jezelf blijft ontwikkelen. Bij onze SVZH Academie volg je basisopleidingen,
verdiepingscursussen en studiebijeenkomsten.

o

Met de schoolleider – die dezelfde achtergrond heeft als jij – vorm je een gelijkwaardige
gesprekspartner.

o

Een school die staat als een huis, met een betrokken, onderzoekend team en goed onderwijs.

o

Salaris in functieschaal LB volgens cao po.

o

Ben jij de perfecte match voor deze functie, maar aarzel je omdat je thuissituatie ook aandacht
vraagt? Voor topkandidaten kijken we graag wat we kunnen regelen.

Wat breng je mee

o

Je hebt een opleiding tot intern begeleider afgerond, of je hebt een pabodiploma, al veel kennis
op het gebied van interne begeleiding én je bent bereid om een bijscholingstraject te volgen.

o

Je kent de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs en weet hoe je deze in de praktijk brengt.

o

Je bent nieuwsgierig: als intern begeleider zorg je dat je altijd op de hoogte blijft van de
nieuwste inzichten en ontwikkelingen in je vakgebied.

o

Je bent analytisch en adviseert over onderwijsontwikkeling en -beleid.

o

Je voelt je verbonden met de vrijeschool en de antroposofie.

Het is een pré als je
o

Minimaal 1 jaar ervaring hebt in een vergelijkbare functie binnen het onderwijs.

De kleine lettertjes

o

Je kunt vanaf 1 augustus 2019 aan de slag.

o

Het gaat om een functie van 0,6 tot 0,8 fte.

o

We bieden je een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vast contract.

Wat voor school zijn wij

Op de Leeuwenhartschool zitten leerlingen uit de hele Hoeksche Waard. Onze school staat als een huis:
met een krachtig team met veel kennis van zaken. Op onze school zitten 160 leerlingen. We werken
hard aan onderwijs dat zich – met een groeiend aantal leerlingen – blijft vernieuwen en verdiepen. Je
krijgt bij ons veel ruimte voor eigen initiatief. Eigen ideeën moedigen we van harte aan.
Vrijeschoolonderwijs betekent boven alles dat je als leerkracht de kans krijgt om er voor iedere leerling
en voor de klas als groep te zijn, om echt te kijken naar wat een leerling nodig heeft om zichzelf te
ontwikkelen. Kunstzinnig onderwijs, oog voor tradities en aandacht voor elkaar vinden we op onze
school belangrijk.

Hoe reageer je/delen

o

Heb je vragen over de functie? Stel ze aan Anita Torenvlied (schoolleider)
via tel: 0186 61 21 42

o

Op de website van onze school [link] vind je meer info.

o

Stuur je sollicitatie en cv naar directie@leeuwenhartschool.nl. We horen graag van je!

o

Is dit dé droombaan van iemand die jij kent? Fijn als je deze vacature deelt.

