Vacature Kbs Kievitsloop
Kbs Kievitsloop is op zoek naar een

Intern begeleider / leerkracht met
ondersteunende taken
Met ingang van 1 juni 2020 zoeken we op Kbs Kievitsloop voor 24 uur per
week (wtf 0,6) een IB’er/ leerkracht met ondersteunende taken*. Het gaat
om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling**.
Als intern begeleider draag je zorg voor de ontwikkeling en coördinatie van alle
activiteiten met betrekking tot de ondersteuning van onze leerlingen. Daarnaast versterk
je vanuit jouw begeleidende en coachende kwaliteiten leerkrachten in hun pedagogisch en
didactisch handelen en ben je aanspreekpunt voor de ouders met vragen en zorgen op het
gebied van ondersteuning.
Je bent contactpersoon voor samenwerkende organisaties, hebt kennis van de
ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs, hebt zicht op de processen binnen
het samenwerkingsverband en hebt ervaring als IB’er in het (primair) onderwijs.
* Voor de IB- taken zijn op basis van het leerlingaantal twee dagen beschikbaar. De overige
tijd ben je belast met ondersteuningstaken en/of lesgevende taken.
** Wanneer je al binnen INOS werkzaam bent en een vaste aanstelling hebt, behoud je
deze uiteraard.

Kbs Kievitsloop
Kievitsloop is een basisschool die deel uitmaakt van INOS. Onze school is gelegen in de
wijk Overkroeten, Haagse Beemden. Op onze school zitten zo’n 200 leerlingen verdeeld
over acht groepen. Met dertien leerkrachten, een onderwijsassistent, drie
ondersteuners (conciërge en administratief) en een directeur vormen we een
enthousiast team dat het welbevinden en ontwikkelen van leerlingen voorop stelt.
We zijn trots op onze drie profielpijlers Kanjer, LiST en English for all (Engels vanaf
groep 1) en sinds dit jaar werken we met de methode Blink Wereld, waarmee we ons
zaakvakonderwijs geïntegreerd en thematisch aanbieden.
Wil je meer over onze school weten? Kijk dan eens rond op de website
www.kievitsloop.nl

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•

Dat je een PABO-diploma hebt en bij voorkeur een aanvullende opleiding IB of
studie orthopedagoog of Master;
Dat je ervaring hebt als intern begeleider in het basisonderwijs of
gespecialiseerd onderwijs;
Dat je planmatig kan werken aan onderwijs- en zorgkwaliteit;
Dat je beschikt over analytisch vermogen en in staat bent resultaten te vertalen
naar praktijk;
Dat je flexibel, oplossingsgericht en een goede gesprekspartner bent.

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
Beloning in schaal L11;
Een fijn en collegiaal team;
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting INOS

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met directeur AnneMarie Gommeren. Bereikbaar via mail AnneMarie.Gommeren@inos.nl of telefonisch 0765419404.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
vóór 21 maart 2020 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer
10ZM-3A. De gesprekken zijn gepland in week 13/14.

