Vacature VVE-coördinator
Vanuit het onderwijachterstandenbeleid van zowel de gemeente Tiel als de gemeente Culemborg zijn
we op zoek naar een VVE-coördinator.
Per aanvang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een nieuwe VVE-coördinator, die
werkzaam is namens de 3 besturen CPOB, OPO-R en SKOR.
Voor de gemeente Tiel zoeken we een VVE-coördinator voor WTF 0,2-0,3 die 9 scholen bezoekt. Voor
de gemeente Culemborg zoeken we een VVE-coördinator voor WTF 0,2 die 6 scholen bezoekt. Een
combinatie van beide heeft de voorkeur, maar het is ook mogelijk om als coördinator in één van de
gemeentes te solliciteren.
Functie eisen:
- Beschikt over specifieke kennis en ervaring m.b.t. woordenschatonderwijs en/of een VVE-methode;
- Is een excellente leerkracht;
- Kan op een respectvolle manier leerkrachten coachen, begeleiden en feedback geven;
- Kan op een heldere manier onderwijsassistenten begeleiden en ondersteunen.
- Is analytisch, kan vanuit een helikopterview in beeld krijgen wat sterke- en ontwikkelpunten zijn van
een leerkracht of school.
Taakinvulling:
- Coachen van de leerkrachten van de groepen 1 en 2 op een locatie. Dit kan d.m.v. co-teaching,
samen voorbereiden, observeren en/of een nagesprek om kennis en vaardigheden te vergroten;
- Ondersteunen, coachen of begeleiden van onderwijsassistenten;
- Contact met de betrokken directeuren over de voortgang;
- Evaluatieverslag aan het eind van het kalenderjaar opstellen;
- Indien gewenst gezamenlijk overleg met de scholen of gezamenlijke scholing initiëren.
Uitvoering:
De VVE-coördinator observeert alle leerkrachten in de groepen 1 en 2 op de betrokken scholen
gedurende het schooljaar. Hij/zij bespreekt met de leerkracht successen, verbeterpunten en plan van
aanpak. Dit doet hij/zij ook bij alle onderwijsassistenten/tutoren.
Deze bevindingen worden ook in de stuurgroep, bestaande uit onderstaande staffunctionarissen van
de verschillende schoolbesturen, besproken.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erna Buyserd via erna.buyserd@skor-scholen.nl.
Heb je zin in deze leuke uitdaging? Solliciteren kan tot en met 5 april door een motivatiebrief en CV
te sturen naar de staffunctionaris van je eigen stichting met een cc aan de anderen. De mailadressen
staan hieronder. De gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden in week 15.
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