De Heerd is een kleine, openbare basisschool in Leusden, waar alle
kinderen welkom zijn. Wij zijn trots op onze reputatie om
mogelijkheden te zien. Wij sluiten aan bij wat kinderen nodig
hebben, nu en in de toekomst. Wij geven hun perspectief als leren
lastig is en uitdaging wanneer het makkelijk gaat. De Heerd is vooral
sterk in het creëren van een positief pedagogisch klimaat. Als het
nodig is werken wij met aangepaste ontwikkelingslijnen.
Op de Heerd werken wij met een bevlogen team waarin een mooie
mix is tussen startende en ervaren leerkrachten met hart voor
kinderen.
Onderdeel van de Heerd is het expertisecentrum waar
nieuwkomers en jonge kinderen met taalproblematiek onderwijs
krijgen.
In augustus 2020 gaat de Heerd onderdeel uitmaken van een nieuw
te bouwen kindcentrum.
De Heerd valt onder de stichting Voila. Binnen deze stichting wordt
door alle medewerkers prettig samengewerkt.

Wij zoeken per direct, maar uiterlijk per 1 augustus 2019 een
(0,4 – 0,6 FTE)

intern begeleider
met oog voor mogelijkheden
heb jij …
① een goede kennis van inclusief onderwijs (o.a. ASS, ADHD, TOS, NT2) ② analytisch
vermogen ③ ervaring in een vergelijkbare functie ④ de wil om te ontwikkelen

en ben jij …
⑤ in staat om een uitdagende leeromgeving te creëren voor al onze leerlingen en
teamleden ⑥ goed gebekt ⑦ een sparringpartner in het team ⑧ daadkrachtig en
energiek ⑨ iemand die proactief denkt en handelt

dan bieden wij jou een …
① kans om mee te mogen groeien met onze teamontwikkeling naar inclusief
onderwijs ② klein, deskundig en bevlogen team ③ goede ondersteuning ④ gave
plek waarin ook jij jezelf mag zijn en je je talenten kunt ontwikkelen ⑤ fijne stichting
om in te werken ⑥ nieuw kindcentrum in 2020

https://www.heerdleusden.nl
info@heerdleusden.nl

Pim Frijhoff (schoolleider)
06-11375785

Reageren kan t/m 26-5-2019 door op een eigen wijze aan ons kenbaar te maken dat je geïnteresseerd bent en welke
ervaring je hebt. De gesprekken vinden plaats op maandagavond 3 juni 2019. Een elevatorpitch maakt onderdeel uit van
de gesprekken.
Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de interne kandidaat voor.

