De Stichting Katholiek
Onderwijs Tilburg Zuid-Oost
behartigt het onderwijs van de
volgende vijf scholen:
➢
➢
➢
➢
➢

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

Pendula
De Alm
Armhoefse Akker
Don Sarto
Fatima

De stichting biedt
basisonderwijs in regio
zuidoost van Tilburg.
Onze scholen vervullen een
schakelfunctie tussen het
ontwikkelingsproces van
kinderen enerzijds en
maatschappelijke processen
anderzijds. Dit gebeurt vanuit
een levensbeschouwelijke
context die haar wortels heeft
in de christelijke traditie.
Wederzijds respect, tolerantie
en acceptatie zijn
kernbegrippen die wij in een
open communicatie willen
uitdragen naar kinderen,
ouders/verzorgers en
personeel.
Dit is vertaald in onze missie:
‘Samen bouwen aan de basis’.

In verband met het zwangerschapsverlof van onze interne begeleider
zoekt het bestuur van
Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid Oost
per 21 januari 2019 tot en met 5 juli 2019

Basisschool Don Sarto
Een enthousiaste

Intern Begeleider (wtf 0,6)
(Tijdelijke vacature i.v.m. zwangerschapsverlof)
We zoeken een collega die:
● Naast een volledige onderwijsbevoegdheid een relevante
opleiding in relatie tot het takenpakket heeft;
● communicatief vaardig is naar kinderen, ouders en collega’s;
● goed kan samenwerken;
● de visie van Don Sarto m.b.t. zorg voort kan zetten;
● collega’s kan begeleiden en aansturen;
● stevig in de schoenen staat;
● deskundigheid heeft in het gedifferentieerd werken op drie
niveaus;
● in samenwerking met de consulent van Plein013 arrangementen
kan opstellen;
● betrokken is bij onze wijk en haar bewoners;
● kennis en ervaring heeft met het werken in ParnasSys;
● onze school positief profileert in en buiten de wijk;
● kan netwerken met diverse instanties die betrokken zijn bij de
school;
● relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor heeft.

Bs. Don Sarto is een echte
buurtschool met een duidelijke
functie in de wijk. De school
telt 165 leerlingen, verdeeld
Mondelinge informatie kunt u inwinnen bij Nikkie van Groenendaal
over 11 groepen, waarvan 1
(directeur)
taalschoolgroep.
Tel: (013) 542 1152 (werk) of (06) 12688842 (mobiel)
Uw sollicitatie met c.v. kunt u tot 16 november 2018 mailen naar:
nikkie.vangroenendaal@skotzo.info

