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IBS
De Steenuil

Een wereldschool met bewegingsruimte!
IBS De Steenuil is een groeischool met 130 leerlingen. De school ligt aan de rand van de wijk Keizerslanden en kijkt
uit op de nieuwe wijk Steenbrugge. Persoonlijke aandacht, structuur en een veilig schoolklimaat is waar wij voor
staan. Wij gaan voor een onderwijsaanbod dat is afgestemd op elk kind.
Onze vier pijlers zijn: Tabletonderwijs op de basisvakken via leerlijnen, Goed gedrag kun je leren, Wereldschool en
Sport, bewegen en gezondheid. Op De Steenuil werkt een bevlogen team met als teammotto Samen sterk!!

Per 1 augustus 2020 zoekt IBS De Steenuil een:

Intern begeleider (0,6 fte)
Ben jij de intern begeleider die:
• HBO (+) werk en denkniveau heeft i.c.m. een afgeronde ib-opleiding
• relevante werkervaring heeft met actuele kennis over passend onderwijs;
• een helikopterview heeft en deel uit kan maken van het managementteam van de school;
• pedagogisch sterk en gestructureerd is;
• zicht heeft op didactische leerlijnen en referentieniveaus;
• zicht heeft op pedagogisch klimaat in de groepen en de school; klassenbezoeken effectief kan inzetten;
• snel kan schakelen en een enthousiaste, positieve en flexibele werkhouding heeft;
• de deur altijd open heeft staan voor ouders, leerlingen en collega’s;
• leerkrachten ondersteuning kan bieden vanuit de kwaliteiten van de leerkracht;
• een netwerk kan opbouwen, onderhouden en uitbreiden;
• duidelijk, helder en open communiceert; verschillende gesprekstechnieken beheerst;
• op de hoogte is van de laatste onderwijsontwikkelingen; openstaat voor nieuwe ontwikkelingen; vooruitstrevend is met
een nieuwsgierige en onderzoekende houding;
• planmatig en handelingsgericht kan werken.
Dan zoeken wij jou!
Naast een passend salaris (inschaling conform CAO-PO) leggen onze leerlingen graag uit wat IBS De Steenuil nog meer te
bieden heeft. Kijk hiervoor snel op onze website: www.basisschool-desteenuil.nl.
Wil je meer weten?
Voor meer informatie over deze vacature verwijzen we naar de website www.basisschool-desteenuil.nl en bij vragen of
interesse in deze vacature kun je contact opnemen met Janneke van Mierlo, directeur tel: 0570-625441 of via e-mail: j.vanmierlo@stichtingquovadis.nl.
Solliciteren?
Wij nodigen je uit om op een creatieve manier te solliciteren. Dit kan per mail naar: j.vanmierlo@stichtingquovadis.nl.
De sluitingsdatum is 15 mei. Gesprekken zullen gevoerd worden in de week van 18 mei.
Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar,
Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. De samenwerkende scholen leggen
verbindingen met elkaar. Dat betekent dat ze kennis, ervaring en medewerkers kunnen uitwisselen. Onze
scholen gaan uit van drie pijlers: onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol
gedrag voor jezelf en anderen.

Voor meer informatie: www.varietas.nl
Ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst!

