Montessorischool Haaksbergen is op zoek naar een

INTERN BEGELEIDER
voor WTF 0,4
Ingangsdatum
1 augustus 2019.
We zoeken iemand die

Op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs

Ervaring heeft met montessorionderwijs

Gericht is op het in kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen

Leerkrachten in hun kracht zet

Kennis heeft van ICT en leerlingvolg- en administratiesystemen

Sparringpartner is voor de directeur

Ervaring heeft als intern begeleider, met aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau

Een proactieve, open houding heeft en goede communicatieve vaardigheden
Ben je een ervaren leerkracht, maar heb je affiniteit met IB-werkzaamheden en wil je je daarin
verder bekwamen, ook dan nodigen we je uit om te solliciteren!
Taakomschrijving
•
Het voorbereiden en leiden van de leerling- en periodeplanbespreking
•
Het opstellen en bewaken van de jaarlijkse toetskalender
•
Leerkrachten ondersteunen bij het kiezen en toepassen van toets- en observatie-instrumenten
•
Het opzetten en coördineren van het leerlingvolgsysteem
•
Het ondersteunen (begeleiden) van leerkrachten bij het analyseren van toets- en
observatiegegevens en het opstellen van een plan
•
Het voorbereiden en leiden van inhoudelijke onderwerpen tijdens teambesprekingen
•
Periodiek overleg met de directeur op individueel-, groeps- en schoolniveau
•
Het maken van een opbrengstanalyse uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem
•
De directeur en het team informeren over de opbrengsten
•
Het zorg dragen voor de archivering van de leerlingdossiers
•
Het onderhouden van contacten met externe deskundigen
•
Participeren in het netwerk interne begeleiding van het samenwerkingsverband
Functie-eisen
Diploma intern begeleider of Master SEN/orthopedagogiek. Onderwijsbevoegdheid voor het primair
onderwijs is een pré.
Arbeidsvoorwaarden

Conform CAO-PO

Het betreft een benoeming voor bepaalde tijd, met bij goed functioneren uitzicht op een
benoeming voor onbepaalde tijd

Woon-werkverkeervergoeding

Over de school
Montessorischool Haaksbergen is een school met ongeveer 80 leerlingen, verdeeld over vier
groepen. Er is sinds januari 2019 een Montessori peutergroep verbonden aan de school. We geven
hiermee onderwijs aan kinderen van 2 t/m 12 jaar. We werken met een team van zeven
leerkrachten, één onderwijsassistent, een intern begeleider en een directeur. De school heeft de
afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Het gebouw is gemoderniseerd en het meubilair is
vervangen. Bij binnenkomst ervaar je rust, ruimte en licht. Rond de school ligt een groot schoolplein
met voldoende ruimte om te ontdekken, leren en spelen. We zijn in schooljaar 2016-2017 gestart
met het werken vanuit doelen in periodeplannen. We zijn bezig met een verkenning van andere
schooltijden en het vergroenen van ons schoolplein. Voor meer informatie verwijzen we naar onze
website: www.montessorihb.nl
Sollicitatie informatie
Uiterlijke reactiedatum: maandag 18 maart 2019. In week 13 is de eerste gespreksronde, in week 14
de tweede gespreksronde.

Contact
Voor inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Neomi Berkowitz, intern begeleider ai
of met Barbara Keijzers, directeur. Telefoon: 053 572 40 76. Je motivatiebrief en Curriculum Vitae
kun je sturen naar het volgende e-mailadres: directie@montessorihb.nl
Montessorischool Haaksbergen
Weertseriet 19, 7481 BC Haaksbergen
Telefoon: 053 572 40 76
www.montessorihb.nl

