DE BONGERD & KLA4
ZOEKEN EEN IB-ER!
Startdatum: 1-8-2021
WTF 0,4

OMSCHRIJVING

We zijn op zoek naar een IB-er voor wie de samenwerking
binnen Atria een meerwaarde en uitdaging is. Binnen Atria
zijn twee basisscholen gehuisvest. Openbare basisschool
de Bongerd -210 leerlingen verdeeld over 9 groepen- en
Interconfessionele school KLA4 -260 leerlingen verdeeld
over 11 groepen.
Er wordt op dit moment met één IB-er gewerkt voor beide
scholen. Beide scholen werken op inhoud heel nauw samen
maar hebben wel hun eigen concept.
Doordat de huidige IB-er minder gaat werken ontstaat er
vacatureruimte. De afstemming in taken en werkdagen zal
in nauw overleg plaatsvinden passend bij je expertise.

WAT BIEDEN WIJ?

samenwerking op inhoudelijke vraagstukken tussen
twee scholen;
twee scholen die een stevige basis hebben en
tegelijkertijd volop in beweging zijn;
twee scholen die in ontwikkeling zijn en denken vanuit
kansen;
betrokken teamleden en positief kritische ouders;
een aanstelling in schaal L11;
bij goed functioneren is er uitzicht op een vast
dienstverband bij Stichting Voila.

Stichting Voila | ’t Erf 1 | 3831 NA Leusden | T 033 43 35 010
info@voilaleusden.nl | www.voilaleusden.nl

WE ZOEKEN EEN IB-ER DIE:

kennis heeft van HGW, OGW en het werken met
ontwikkelingsperspectieven;
in staat is om onderwijsinhoudelijk boven de stof te
staan en weet dat de rol van IB vooral een coachend
karakter heeft;
actuele kennis heeft van ontwikkelings- en
leerstoornissen;
daadkrachtig en een echte teamspeler is en stevig in
zijn/haar schoenen staat;
professioneel samenwerken en leren stimuleert;
communicatief sterk is en een gezonde dosis lef bezit!

INTERESSE?

Jouw motivatiebrief en CV kun je sturen naar:
Esther Dubbeld, directeur de Bongerd:
info@bongerdleusden.nl, en Roelie Haarhuis, directeur KLA4:
info@kla4.school.
Sluitingsdatum voor deze vacature is vrijdag 5 maart 2021.
Je hoort uiterlijk 11 maart 2021 of je wordt uitgenodigd voor
een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op
maandagavond 15 maart 2021.
Meer informatie over de scholen vind je op onze websites. Klik
op het schoollogo om naar de website te gaan.

