Vacature
Kbs Helder Camara is op zoek naar een:

Intern begeleider bovenbouw en/ of
Atlasbegeleider
Leerkracht L11 met als taak Interne begeleiding bovenbouw (groep 6, 7, 8)
voor 14 uur per week (wtf 0,3500). Het gaat om een tijdelijke aanstelling van
een jaar, met uitzicht op een vaste benoeming.
Leerkracht L10 met als taak Atlasbegeleider (maandag- en woensdagochtend)
voor 9 uur per week (wtf 0,2250). Het gaat om een tijdelijke aanstelling van
een jaar, met uitzicht op een vaste benoeming.
*De Atlasbegeleider zal, vanuit het groepsarrangement, leerlingen begeleiden op het
gebied van welbevinden en executieve functies.

Kbs Helder Camara “Een basis voor de toekomst”
Kbs Helder Camara is een katholieke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting
INOS. Op dit moment zitten er ongeveer 400 leerlingen op onze school. Deze zijn verdeeld
over 17 groepen.
Centraal staat de optimale persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Vanuit een warm
sociaalpedagogisch klimaat willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse manier hun
talenten ontdekken en ontplooien, hun identiteit ontwikkelen en leren
verantwoordelijkheden te dragen als actieve burgers. We vinden dat onze leerlingen zich
op school moeten herkennen in de samenleving waarin ze opgroeien. Ons onderwijs
is grenzeloos; we richten ons op een wereld met digitale media, zodat het leren zowel op
school als daarbuiten, door kan gaan. Daarnaast heeft onze school Engels van groep 1 tot
en met 8, zijn wij een Kanjerschool en werken wij thematisch met betrekking tot de
zaakvakken. Hierbij worden onze leerlingen begeleid door een professioneel, enthousiast
en zorgzaam team.

Wat vragen wij van jou als Intern begeleider?
•
•
•
•
•
•

Onderwijsbevoegdheid/ PABO diploma + aanvullende vervolgopleiding (bijv. Master
SEN Begeleiden)
Je hebt ervaring als leerkracht in de bovenbouw en als intern begeleider of in een
vergelijkbare functie.
Je hebt kennis van handelingsgericht werken.
Je bent communicatief sterk.
Je bent enthousiast, gedreven en betrokken.
Bij calamiteiten ben je als leerkracht in te zetten voor een groep.

Waarom je deze baan wilt!
•
•
•

Je werkt samen met je collega IB-er onderbouw.
Elke dag is anders, divers en afwisselend.
Onze school is innovatief en altijd volop in ontwikkeling.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je coördineert de zorgstructuur op school.
Je begeleidt en coacht leraren en ondersteunt bij de leerlingenzorg.
Je analyseert de schoolopbrengsten (Leren van data).
Je neemt deel aan het zorgadviesteam.
Je coördineert de lichte- en zware ondersteuning.
Je neemt deel aan netwerkorganisaties en bijeenkomsten van het
samenwerkingsverband.
Je werkt beleidsmatig aan kwaliteitszorg, middels Parnassys, Cito LOVS etc.
Bij groep 8 denk je mee met de adviezen en onderhoudt je contact met de VOscholen.

Wat vragen wij van jou als Atlasbegeleider?
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijsbevoegdheid/ PABO diploma + aanvullende vervolgopleiding
Je hebt de opleiding ‘Kindertalentenfluisteraar’ gevolgd of bent bereidt deze te
volgen.
Je hebt ervaring als leerkracht in de bovenbouw
Je hebt kennis van specifieke ondersteuningsbehoeften
Je bent pedagogisch sterk
Je bent beschikbaar op maandag- en woensdagochtend
Je bent leergierig, innovatief en inspirerend
Bij calamiteiten ben je als leerkracht in te zetten voor een groep.

Waarom je deze baan wilt!
•
•

Je werkt samen met jouw collega Atlasbegeleider aan de doorontwikkeling van het
groepsarrangement Atlasklas.
Je gaat actief met de onderwijsbehoeften van leerlingen aan de slag, jij maakt
echt het verschil bij deze leerlingen!

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je begeleidt kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van
welbevinden en executieve functies.
Je werkt twee dagdelen samen met jouw collega Atlasbegeleider met een kleine
groep van 8 tot 10 leerlingen.
Je voert groeigesprekken met ouders, leerkrachten en externe betrokkenen.
Je enthousiasmeert collega’s en zorgt voor een transfer naar de klassensetting.
Je ontwerpt een inspirerend onderwijsaanbod op het gebied van welbevinden
(veerkracht versterken) en executieve functies (leeruitdaging aangaan).

Wij bieden jou:
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website
https://www.heldercamara.nl/ of contact opnemen met directeur Marike van Bijsterveldt
of IB-er en Atlasbegeleider Jorinde Jelles via telefoonnummer 076-5713766 of mailadres
marike.vanbijsterveldt@inos.nl/ jorinde.jelles@inos.nl.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
per e-mail naar werken@inos.nl ,onder vermelding van vacaturenummer 17XW-A2 vóór 11
november 2020. De gesprekken zijn gepland in week 47.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke
geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

