Voor onze locatie de Phoenix in Sint Pancras zijn wij momenteel op zoek naar een enthousiaste:

Openbare Daltonschool De Phoenix (locatie Sint Pancras) biedt daltononderwijs in een vertrouwd klimaat.
Ieder kind is uniek en volgt zijn of haar eigen leerroute, waarbij wij steeds meer werken volgens unit onderwijs
en wij naast de leerstof ook inzetten op de eigen talenten en interesses! De locatie Sint Pancras zit in een
traject naar IKC vorming samen met de Paus Johannesschool en Allente opvang. Intensieve collegiale
samenwerking met de IB-er van de PJS is noodzakelijk in het kader van de ontwikkeling van het IKC traject.
Per 1 augustus 2021 zijn wij op zoek naar een Intern Begeleider die ons team komt versterken.
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:
De IB’er (mede) ontwikkelt, voert uit en coördineert het zorg- en onderwijskundig beleid
Je bent het aanspreekpunt voor collega’s, directie, ouders en externen op het gebied van
leerlingenzorg
Je informeert collega’s, directie, ouders en externen over begeleiding en voortgang van de
leerlingenzorg;
Je coacht, begeleidt en ondersteunt leerkrachten bij het begeleiden van leerlingen met (leer- en/of
gedrags-) problemen;
Je neemt deel aan diverse externe overleggen op bovenschools niveau;
Je volgt ontwikkelingen op het gebied van leerlingenzorg en deelt dit met het team;
Je levert een actieve bijdrage aan de teamontwikkeling;
Je Levert graag een bijdrage aan de IKC ontwikkeling.

Je bent in het bezit van een PABO-diploma aangevuld met een relevante IB opleiding.
Je hebt ervaring als intern begeleider en beschikt over aantoonbare management- en coaching
vaardigheden.
Je beschikt over uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden en hebt een open en
nieuwsgierige houding.
Je hebt kennis over de nieuwste ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs en leerlingenzorg.
Je begeleidt, coacht en ondersteunt leerkrachten en ouders bij hulpvragen over kinderen.
Je bent de drijvende kracht in het vinden van passende oplossingen bij (complexe)
onderwijsbehoeften.

Afwisselend en uitdagend werk dat je volop de gelegenheid biedt om je vaardigheden en kwaliteiten
in te zetten;
Een prettige werkomgeving binnen een open, gedreven en enthousiast team;
Een marktconform salaris volgens de cao-PO, afhankelijk van leeftijd en ervaring;
Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband;
Eventuele uitbreiding met lestijd is bespreekbaar.

Herken jij jezelf in bovenstaande tekst, stuur dan voor 10 mei 2021 een motivatiebrief met CV naar Sascha van
den Berg (locatieleider De Phoenix Sint Pancras), sascha.vandenberg@allente.nl Voor vragen over deze
vacature kun je contact opnemen via de mail of via 06 54 72 68 26.
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Meer informatie over Allente en onze scholen staat op onze website www.allente.nl
De gesprekken vinden plaats op 19 mei in de namiddag/begin van de avond.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
Een verklaring omtrent gedrag is verplicht voor deze functie.

