Vacature Kbs Olympia
Kbs Olympia is per 1-10-2021 (optie 1-9-2021 is ook bespreekbaar)op zoek
naar een

Leerkracht met als taak Intern Begeleider
Voor 36 tot 40 uur per week (wtf 0,8-1). Het gaat om een tijdelijke aanstelling
met uitzicht op een vaste aanstelling.
Als intern begeleider werk je samen met de teamcoördinator aan de leerlingenzorg en
onderwijskwaliteit op onze school. Daarnaast versterk je vanuit jouw begeleidende en
coachende kwaliteiten leerkrachten in hun pedagogisch en didactisch handelen.
Daarnaast geef je ook les. Verhouding 0,7 ib taken en 0,3 les taken. Je hebt geen
groepsverantwoording. De optie om enkel de IB taken in te vullen is ook bespreekbaar.
Kbs Olympia, waar een wereldkind zijn wereld vindt.
KBS Olympia is een school waar leerlingen met verschillende sociale achtergronden
onderwijs volgen. De school is gehuisvest in een gebouw met meerdere partners. Alle
partners samen proberen het hart van de wijk te vormen.
Kbs Olympia is een school die op dit moment volop in ontwikkeling is.
Kbs Olympia maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda, www.inos.nl.
Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving.
een baan op een school die volop in beweging is, waarbij wij jouw inbreng op prijs
stellen.
Pabodiploma met een aanvullende opleiding Master of orthopedagoog,
psycholoog of de bereidheid deze te halen
Enthousiasme en affiniteit met onze doelgroep
Communicatief vaardig zijn
Goed samen kunnen werken
Ervaring als internbegeleider in het basisonderwijs of gespecialiseerd onderwijs
heeft de voorkeur
Planmatig en zelfstandig kunnen werken aan onderwijs- en zorgkwaliteit

Wij bieden jou:
•
•
•

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
Beloning in schaal L10, met uitzicht op schaal L11
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met directeur Leon
Michielsen via telefoonnummer 06-43507015. Vanwege de vakantieperiode graag in week
30 of eind week 34 bellen.
Algemene Informatie over de school is terug te vinden via onderstaande link:
www.basisschoololympia.nl
Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor
1 september per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer
10JP.IB. De gesprekken worden gepland in de week van 30 augustus 2021 tot 6 september
2021.

