Advertentie SKOVV
Wij zijn op zoek naar jou!
De Groene Vallei zoekt per 1 augustus een intern begeleider (0,4fte).
Op onze school brengen we de 7 gewoontes van Covey in de praktijk. Als team voelen
we synergie in het samenwerken met elkaar. De kinderen leren we op een positieve
manier met elkaar om te gaan. Deze sfeer voel je in de school. We zijn een ‘The leader
in me’ school in Ede met ongeveer 115 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. Er worden
stappen gemaakt in de kwaliteitszorg en het onderwijskundig beleid met het gehele
team. De fase van ontwikkeling van de school vraagt om ervaring, ambitie en
gedrevenheid.
Wij verwachten van een intern begeleider dat hij/zij:
• Een opbrengstgerichte instelling heeft;
• een duidelijke visie heeft op (de verbetering van) zorg en beleidsmatig kan
denken;
• vanuit een open houding in het contact met kinderen, collega’s en ouders kiest
voor win – win;
• geschoold is en (liefst ruime) ervaring heeft als intern begeleider;
• kennis heeft van de 7 gewoonten (of bereid om deze kennis z.s.m. op te doen).
De belangrijkste taken van de intern begeleider zijn:
• Het coachend ondersteunen van leerkrachten;
• het coördineren van de zorg van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
• gesprekspartner van de directeur bij implementatie van onderwijskundig beleid;
• Het op verschillende niveaus kunnen analyseren van de leervorderingen van de
kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling.
Wij bieden:
• Een gemotiveerd en collegiaal team;
• aansluiting bij een intern lerend netwerk voor IB-ers;
• kinderen die je werk de moeite waard maken!
Formeel is sprake van een functie als leerkracht in L11. Voor de taak van intern
begeleider is een taakbeschrijving beschikbaar, die op te vragen is bij de directie van de
Groene Vallei. De startdatum is 1 augustus, voor de duur van een jaar en met uitzicht
op een vaste benoeming. De gesprekken zullen in overleg worden gepland.
Je motivatiebrief kun je uiterlijk op 19 juni richten aan directeur Monique Franken en
locatieleider Annemarie van den Berg via directie.gv@skovv.nl. Wil je vooraf meer
informatie, dan kun je telefonisch (0318 636984) of via e-mail contact met hen
opnemen. Je kunt ook contact met Martin van Duin van het stafbureau opnemen
(0318 640405). Voor meer informatie over de school: https://www.groenevallei-skovv.nl/

Herken jij jezelf grotendeels maar niet volledig in bovenstaand profiel, wees proactief

