Op basisschool De Petrus Canisius zijn wij
op zoek naar een energieke en proactieve
Intern begeleider voor 0,3 wtf
deze baan kan aangevuld worden met een uitbreiding in ons invalteam

Basisschool Petrus
Canisius is een
dorpsschool in De Weere.
Met veel plezier en passie
geven wij onderwijs aan 76
leerlingen. Het is de missie
van de school, om een
warme en veilige omgeving
te bieden, waarin iedereen
zich maximaal kan
ontplooien. Wij vinden het
belangrijk dat je jezelf kan
en mag zijn, als kind en als
leerkracht.
Op onze school:
● Bieden wij onderwijs,
opvang en
peuterspeelzaal onder
één dak in
samenwerking met
Berend Botje;
● Werken wij aan het
versterken van de
didactische
vaardigheden.
● Maken wij in de
groepen 3 t/m 8
gebruik van het
Expliciete Directe
Instructie (EDI) model.
● Wordt in de groepen
1-2-3 gewerkt volgens
Leerlijnen Jonge Kind
en Spelbegeleiding.
● Zijn wij het afgelopen
schooljaar in de
groepen 5 t/m 8 gestart
met Snappet als
didactisch hulpmiddel.

Algemene omschrijving:
Wij zijn op zoek naar een sprankelende en bevlogen intern begeleider.
Als intern begeleider bij ons op school heb je zicht op de ontwikkeling van de kinderen
van groep 1 tot en met groep 8. Je bent in staat om het team proactief en daadkrachtig
te begeleiden om het pedagogisch en didactisch handelen te versterken.
Wij zoeken een collega die:
● In staat is, om vanuit verbinding met een proactieve houding, leerkrachten te
coachen en sterker te maken en te ondersteunen bij zorgvragen.
● Goede contactuele eigenschappen inzet bij de samenwerking met de ouders,
om samen de beste begeleiding voor de kinderen te organiseren.
● De ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen als hoogste prioriteit
ziet.
● Een optimale en doorgaande ontwikkeling van leerlingen van groep 1 tot en met
groep 8 als de norm ziet.
● Communicatief sterk is en daadkrachtig is in denken en handelen.
● Ons kan meenemen in de nieuwste inzichten op het gebied van zorg en
ontwikkeling.
● Enthousiast is en open staat voor vernieuwingen.
● Een duidelijke visie heeft op onderwijs en op de rol van de intern
begeleider in de school,
● Goede communicatieve en sociale vaardigheden heeft bij interne en
externe contacten,
● In bezit is van een masteropleiding Educational Needs, orthopedagogiek of
vergelijkbare opleiding.
Wij bieden:
● Een prettig pedagogisch klimaat.
● Een school die in beweging is.
● Een school waar met plezier wordt (samen)gewerkt.
● Een uitdagende werkplek met voldoende ruimte voor ontwikkeling.
Werkzaamheden:
● Schoolbreed zicht houden op leerlingenzorg en leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en waar nodig deskundigheid, intern (specialisten) en
extern (deskundigen) inschakelen.
● Coördineren en monitoren van datagestuurd analyseren, waarbij leerkrachten
ondersteund worden om de uitkomsten van observaties en toetsen te
analyseren en te vertalen naar concrete plannen en activiteiten.
● Meedenken en mede ontwikkelen van een effectief gebruik van
leerlingvolgsystemen en groepsadministratie.
● Coördineren en ondersteunen van het ondersteuningsteam, bestaande uit
specialisten voor rekenen, gedrag, taal/spelling, lezen/begrijpend lezen en
hoogbegaafdheid.
● Teamleden ondersteunen om de ontwikkeling van het onderwijs vanuit visie zelf
ter hand te nemen. IB inspireert collega’s hierin.
● Uitbreiding mogelijk tot 1,0 wtf in ons invalteam. Invallen op verschillende
scholen binnen ons bestuur.

Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Diane Gunst; directeur. Telefoon: 0229 581335
of directie.petruscanisius@skowf.nl.
Enthousiast geworden, laat het ons weten? Stuur je motivatie en CV uiterlijk maandag 25 oktober naar
directie.petruscanisius@skowf.nl en naar vacatures@skowf.nl onder vermelding van vacature IB PC.

