Vacature
Plateau Integrale Kindcentra
Assen zoekt een:

Intern Begeleider
Kindcentrum De Heksenketel

0.6 fte

(uitbreiding met lesgevende taken mogelijk tot 1,0 fte)

En nodigt belangstellenden uit te reageren.
Sluitingsdatum: 20 juni 2021
Kindcentrum De Heksenketel is een openbaar
ervaringsgericht kindcentrum voor kinderen van 012 jarigen in Assen. Ons kindcentrum heeft 5
units. Verdeeld over deze units werken 280
leerlingen en 30 collega’s samen aan een rijke
proces- en opbrengstgerichte leeromgeving. Hierbij
zijn onze kernwaarden het welbevinden en de
betrokkenheid van klein en groot. Wij zijn een
dynamisch kindcentrum waar veel te zien en te
ontdekken valt. We geloven in de exploratiedrang
van kinderen en we geven kinderen graag de
verantwoordelijkheden en autonomie die zij
kunnen dragen. Samen met de kinderen werken
we iedere dag aan een veilige, uitnodigende en
inspirerende leeromgeving, waarbij ons motto
‘ONTMOET JE BESTE IK’ het vertrekpunt is.
Kern van de functie
Je bent als Intern Begeleider (IB-er) in staat om
leerkrachten te coachen, pedagogisch/ didactisch
onderzoek uit te voeren en je kunt opbrengsten
analyseren die leiden tot beleidsadviezen. Je
ondersteunt collega’s bij het signaleren,
diagnosticeren en het opstellen van de plannen
voor optimale ontwikkeling van de leerlingen.
Over jou:
Je bent in het bezit van een IB-opleiding. Je werkt
graag samen en hebt zin om het zorgbeleid van
ons kindcentrum verder te ontwikkelen, te
coördineren en uit te voeren.

Je hebt affiniteit met vernieuwingsonderwijs en je
bent bereid je te scholen in het ervaringsgericht
onderwijs. Je beschikt over professionele
coachende en communicatieve vaardigheden. Jouw
relatie met de kinderen, de ouders en je collega’s
is het uitgangspunt van je werkwijze. Je gelooft in
het potentieel van kinderen en je wilt graag iets
betekenen in het creëren van de beste
leeromgeving van onze kinderen en collega’s. Je
bent open, nieuwsgierig, daadkrachtig, eigenwijs,
kunt reflecteren en denkt graag kansen. Je bent
bereid ook lesgevende taken te doen, incidenteel
of structureel (afhankelijk van de wtf).
Je hebt LIEFDE voor kinderen en LEF.
Wij bieden jou:
•
Een baan met veel verantwoordelijkheid, met
name voor onze oudere kinderen.
•
Een collegiaal, ambitieus en enthousiast team
dat continue in ontwikkeling is.
•
Een ervaren en prettige collega IB’er (jonge
kind) om mee samen te werken.
•
Een plek in het MT waarin je kan meedenken
over de schoolontwikkeling.
•
Samenwerking met onze specialisten.
•
Volop ruimte om jezelf (samen met ons) te
ontwikkelen in een lerende omgeving.
•
Een werkplek op een kindcentrum waar we
ook oog en zorg zullen hebben voor jouw
welbevinden en betrokkenheid.

Informatie en sollicitatie
Mocht je vragen hebben, stel deze dan gerust. Je
kunt contact opnemen met de directie van De
Heksenketel, René van Hoorn of Kirsten van der
Wolde, 0592- 820590.
Voor meer informatie over kindcentrum De
Heksenketel, zie website www.kindcentrumdeheksenketel.nl

Arbeidsvoorwaarden
Voor deze functie is de CAO-PO van toepassing.

Ben jij enthousiast of nieuwsgierig geworden?
Leuk! Wij zien jouw CV en motivatiebrief graag zo
snel mogelijk maar uiterlijk 20 juni tegemoet via
directie@kindcentrum-deheksenketel.nl
De brievenselectie is gepland op 20 juni en de
selectiegesprekken vinden plaats op 23 juni
2021.

