Ben jij goed in
het begeleiden van
an
kinderen op basis v
n?
onderwijsbehoefte

Jouw taken

PCPO Rijssen is m.i.v. 1 augustus 2022 voor de Johan Frisoschool op zoek naar

Intern Begeleider
(wtf 0,4 – 1,0 Schaal L11)

Jouw rol
Ben jij goed in het begeleiden van kinderen op basis van
onderwijsbehoeften? Kun jij collega’s coachen in het ontdekken
van de talenten van kinderen en deze talenten goed monitoren?
Ben je HBO+ of master opgeleid (of bereid een aanvullende
opleiding te volgen), communicatief vaardig en weet je van
doorpakken? Dan zijn we op zoek naar jou!
Jij bent een verbinder tussen kinderen, collega’s, gezinnen
en zorgpartijen. Je geniet ervan om kinderen samen te laten
groeien. Jij ziet welke ondersteuningsbehoeften een kind
heeft en je weet dit te koppelen aan een passend aanbod.
Je ondersteunt collega’s hierbij en kunt interventies plegen,
indien nodig. Uiteraard beschik je over goede pedagogische en
didactische vaardigheden, ben je zelfstandig en naast resultaatvooral procesgericht!

Wij bieden
• Een enthousiast en bevlogen team.
• Een IPC school die al ver op weg is in de
ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden.
• Een school die ontwikkelingsgericht werkt
waarbij de focus ligt op de groei van de
kinderen ten opzichte van zichzelf.
• Een school die ouderbetrokkenheid erg
belangrijk vindt.
• Een school in ontwikkeling tot kind-/
buurtcentrum waarin verbinding tussen
onderwijs, opvang, zorg en welzijn maken
dat het kind zich ten volle kan ontplooien.
• Inschaling in schaal L11 conform CAO PO.

Samen met de andere intern begeleider heb
je de verantwoordelijkheid voor de
leerlingenzorg bij ons op school. Je geeft het
goede voorbeeld en coacht leerkrachten,
je motiveert en borgt de ontwikkelingsopbrengsten van de leerlingen.

PCPO Rijssen heeft ruim 1800
leerlingen en meer dan 200
personeelsleden, verdeeld over
6 basisscholen en een speciale
school voor basisonderwijs.

Wanneer je solliciteert voor een werktijdfactor meer dan 0,4 ben je – naast je werk als
intern begeleider - als groepsleerkracht deels
verantwoordelijk voor een eigen groep. Ook
maak je deel uit van het managementteam
en help je onderwijskundig te sturen op de
doorgaande lijn.

Onze bron is de Bijbel als Woord
van God, als grondslag en
richtsnoer voor ons leven.
Wij willen werken vanuit een
identiteit die beleefd en gedeeld
wordt vanuit het hart,
overgedragen vanuit het hoofd
en uitgedragen in ons handelen.

Meer informatie

i

Voor een uitgebreide taakomschrijving kun
je contact opnemen met de directeur van
de school, Petra Brouwer, tel. 06-211 08 200.
Je sollicitatie kun je voor 20 april 2022
mailen naar p.brouwer@jfschool.nl.

Van personeelsleden verwachten we daarom dat zij een
persoonlijke relatie hebben
met God door het volbrachte
werk van Jezus Christus en van
harte meeleven in een kerkelijke
gemeente.

