Dromen Denken Doen
Basisschool De Bongerd zoekt per 1 november 2018

een Intern begeleider wtf 0,5
(met een mogelijkheid tot uitbreiding naar wtf 0,6)

BS De Bongerd is een
school gelegen in
Venray.
De school is een
afspiegeling van de
huidige maatschappij
en groots in het ‘klein’
zijn.
Een school die warmte
uitstraalt, het kind
centraal stelt en
gericht is op de totale
ontwikkeling.
Deze ontwikkeling
geven wij inhoud door
cognitieve, emotionele
en creatieve aspecten
in samenhang aan te

Van jou als nieuwe collega wordt verwacht, dat je
 durft te dromen, te denken en te doen;
 ervaring hebt als IB-er;
 gericht bent op het kind en het onderwijs in de groepen. Een IB-er die
naast de leerkracht staat;
 sterk bent in de communicatie en in staat deze vaardigheden te
vertalen naar het werken met leerlingen, teamleden en ouders;
 goede coachende eigenschappen bezit, ondersteunt en inspireert;
 efficiënt en zorgvuldig kan werken;
 in staat bent te reflecteren op eigen handelen;
 een sparringpartner bent voor het managementteam op het gebied van
onderwijsvisie, onderwijsaanbod en onderwijsopbrengsten;
 gericht bent op goed onderwijs en aan het realiseren hiervan een
belangrijke bijdrage kan leveren;
 opbrengstgericht werken ziet als een vanzelfsprekendheid en de
kwaliteit van ons onderwijsaanbod kan analyseren en naar aanleiding
daarvan advies kan uitbrengen;
 Het werken met HGPD’s, handelingsplannen en OOP’s kan sturen en
begeleiden;
 Een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van
de leerlingenzorg/zorgstructuur en passend onderwijs;

bieden. Dromen,
denken, doen, geeft
enerzijds het proces
van het ontwikkelen

Droom jij van deze baan,
Denk jij dat jij degene bent die wij zoeken,
Doe dan het volgende:

aan en vangt
anderzijds de unieke
belevingswereld van
het kind in zijn
ontwikkeling.

Stuur je motivatie en cv per mail uiterlijk 11-10-2018 naar Karin Buskens
(directeur), k.buskens@bongerdvenray.nl
De eerste gespreksronde vindt plaats op maandagavond 22-10-2018.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij
Lineke Roording (locatieleider) of Karin Buskens (directeur)
Telefoon: 0478 569711(school) of 06 14 64 94 94 (Karin).

