VACATURE
PCBS Maranatha in Nieuwkoop is een open protestants-christelijke school in het
Groene Hart van Zuid-Holland met 150 leerlingen verdeeld over 7 groepen.
In de school staan ieders persoonlijke doelen, talenten en unieke eigenschappen
centraal. De school hanteert een pedagogische lijn op basis van het gedachtengoed
van Stephen Covey, de zeven gewoonten van effectief leiderschap, met de naam
The Leader in Me.
PCBS Maranatha maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen
De Maranatha is per 1 december a.s. op zoek naar een

(Ervaren) Intern Begeleider wtf.
wtf. 0,4
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken collega die:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Een (bijna) afgeronde IB-opleiding en/of ervaring heeft als intern begeleider
Brede leservaring heeft in het basisonderwijs
Beschikt over coachings- en organisatorische kwaliteiten
Goed kan samenwerken
Kritisch en flexibel is
Humor en relativeringsvermogen meebrengt
Mee wil bouwen aan de ontwikkeling van onze TLiM-school
Communicatief sterk, verantwoordelijk en zelfsturend is

Het volgen van een (aanvullende) opleiding behoort tot de mogelijkheden.
Voor meer informatie over de school: ga naar www.maranathaschool.nl
Voor meer informatie over de vacature: mail naar m.griffioen@wijdevenen.nl
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met directeur Marjon Griffioen, tel.
0172-520055 / 06-24712838 of stuur dan binnen 14 dagen per email een sollicitatie
en CV aan m.griffioen@wijdevenen.nl en in cc naar sollicitaties@wijdevenen.n

Extra informatie
Wat bieden we je?
Er is bij ons ruimte om twee dagen met de ib-taken aan de slag te gaan. Je komt
werken in een team waarvan je veel ondersteuning en samenwerking mag
verwachten. Een team dat graag met je in gesprek gaat over het onderwijs met zijn
mooie en uitdagende kanten. Tevens vragen we van je dat je mee te denkt over de
vormgeving van onze schoolontwikkeling, waarin zelfleiderschap centraal staat
zowel voor leerlingen als voor de leerkrachten.
De salariëring is conform de CAO PO (in schaal L11).
Wat houdt de functie in?
●
●
●
●
●
●
●
●

Je bent verantwoordelijk voor coördinatie en uitvoering van zorg & ondersteuning
Handelingsgericht en opbrengstgericht werken vertalen naar praktisch handelen
binnen de school
Medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van het ondersteuningsbeleid binnen
de school
Maken van analyses t.b.v. de kwaliteitszorg binnen de school
Begeleiding en coaching van leerkrachten
Adviseren directie bij onderwijs-/zorg-/ begeleidingsvraagstukken
Onderhouden van contacten met ouders en eventuele andere zorgpartners
Contacten en overleg met het samenwerkingsverband Rijnstreek

