Openbare Daltonschool 't Palet
Zoekt per 1 augustus 2021 een:

betrokken en daadkrachtige intern begeleider
voor onze bovenbouw (WTF 0,4-0,5)
Ben jij altijd in ontwikkeling, beschik je over een uitgebreide set aan coaching skills en
werk je graag samen in verbinding met een enthousiast en betrokken team?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
onze school
‘t Palet is een openbare Daltonschool in Leusden,
met ruim 400 leerlingen verdeeld over 16 groepen.
Het team bestaat uit 35 collega’s.
Onze school is altijd in ontwikkeling. Denk hierbij aan
Dalton, Kanjertraining, hoog- en meerbegaafdheid
en ICT. Bij al deze ontwikkelingen staat onze missie
Helder, Uitnodigend en Prikkelend centraal.

jij brengt mee
een positieve instelling en je denkt in kansen en
mogelijkheden;
een proactieve houding;
vaardigheden in het handelingsgericht werken;
kennis over en affiniteit met kinderen die speciale
onderwijsbehoeften hebben;
kennis over actuele onderwijsontwikkelingen;
het kunnen samenwerken met kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s), collega’s en
samenwerkingspartners;
een coachende en ondersteunende houding ten
aanzien van leerkrachten, waarbij het belang van
de ontwikkeling en het leren van het kind voorop
staat;
heldere, daadkrachtige en transparante
communicatie vaardigheden;
een verantwoordelijkheidsgevoel voor de
signalering en toetsing, rapportages richting het MT
en het adviseren over de (toets)opbrengsten;
een pabo-diploma aangevuld met een IB opleiding
(of de bereidheid deze te volgen).

De intern begeleider op 't palet
(mede) ontwikkelt, coördineert en voert het zorg-,
kwaliteits- en onderwijskundig beleid uit;
is het aanspreekpunt voor collega’s, directie, ouders
en externen op het gebied van leerlingenzorg;
zorgt dat al de betrokken partijen geïnformeerd zijn
en blijven over de voortgang van de leerlingenzorg;
coacht, begeleidt en ondersteunt leerkrachten bij
de begeleiding van kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften;
neemt deel aan MT vergaderingen;
volgt ontwikkelingen op het gebied van
leerlingenzorg en deelt dit met het team;
levert een actieve bijdrage aan de
teamontwikkeling gericht op leren en directe
instructie.

Wij bieden
een tijdelijke benoeming voor externe sollicitanten.
Hierbij geldt dat bij gebleken geschiktheid de
tijdelijke benoeming omgezet wordt in een vaste
benoeming;
goede ondersteuning en begeleiding vanuit de
stichting Voila;
collega’s die je een warm welkom geven;
een bruisende werkomgeving waar altijd beweging
in zit;
een betrokken interne begeleider
onderbouw die je met plezier
wegwijs maakt in de school.
prikkelend

Wil je als intern begeleider werken op ‘t Palet?
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de directeur,
Francisco Meijer 033 4940473 / 06 39514416. Je kunt je brief en CV richten
aan de directeur en sturen naar fmeijer@paletleusden.nl.
Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 18 april 2021.
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden in week 19.

Helder
uitnodigend

Doet je durven!

