Stichting Best Onderwijs verzorgt het primair onderwijs in de gemeente Best op zeven
basisscholen. De scholen vormen autonome eenheden. Het bestuur van stichting Best Onderwijs is
voor Kindcentrum De Zevensprong op zoek naar:

Intern Begeleider (0,6 wtf)
Kindcentrum De Zevensprong is gevestigd in een groenrijke wijk in Best. De school telt ruim 250
leerlingen, verdeeld over twee locaties. Onze onderwijskundige uitgangspunten zijn samengevat
in 7 Zekerheden waarvan
talentontwikkeling, ontdekkend leren en het leren van een goede basis
enkele voorbeelden zijn.
Wij zoeken per 1 maart 2019 een ervaren intern begeleider voor Kindcentrum De Zevensprong.
De intern begeleider is werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de directeur en heeft een
centrale rol binnen de ondersteuning van onze school. Tot de verantwoordelijkheden behoren
onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het initiëren van vernieuwingen in de school.
Begeleiden, ondersteunen en monitoren van processen in lijn met handelingsgericht- en
opbrengstgericht werken.
Begeleiding en ondersteuning van leraren bij het vormgeven van passend onderwijs.
Begeleiding en professionalisering van de onderwijsgevend- en ondersteunend personeel
Groeps- en leerlingbesprekingen.
Oudergesprekken en andere externe contacten.
Adviesrol tijdens deelneming aan MT-overleggen.
Op bestuurlijk niveau intercollegiaal overleg en meedenken over
ondersteuningsvraagstukken.
De coördinatie en uitvoering van de basis- en extra ondersteuning in de school.

Wij bieden:
• Het werken in een enthousiast, betrokken en gemotiveerd team dat de best mogelijke
resultaten met de leerlingen wil behalen.
• Geweldige leerlingen met uitdagende vraagstellingen.
• Een uitdagende en afwisselende baan.
Wij verwachten iemand:
• met een afgeronde opleiding intern begeleider;
• met een afgeronde masteropleiding is een pré;
• die een handelingsgerichte aanpak weet te realiseren;
• die communicatief, flexibel, reflectief en zelfstandig is;
• die goed kan coördineren en plannen, monitoren en coachen;
• die een optimale samenwerking met diverse disciplines binnen de school realiseert;
• die gericht is op onderwijsvernieuwing en verbetering;
• die bij voorkeur ervaring heeft als intern begeleider;
• die kennis heeft van en visie op passend onderwijs.
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stuur vóór 15 februari a.s. een e-mail met je CV en motivatiebrief naar:
vacature@bestonderwijs.nl t.a.v. mevrouw A. Sanders (P&O Adviseur).
Voor meer informatie betreffende deze vacature kun je contact opnemen met
mevrouw H. Hendriks, interim-directeur Kindcentrum De Zevensprong, tel. 0499-330475.
(Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag.)

