Stichting PCBO Leeuwarden e.o. zoekt voor

IKC Máxima
een intern begeleider
(wtf 0,6 midden- en bovenbouw)
De werktijdfactor kan worden uitgebreid met lesgevende taken

IKC Máxima
alles voor een stralend kind
Wij zijn een IKC waar 380 leerlingen
naar school gaan. Op IKC Máxima zijn
kinderen medeverantwoordelijk voor
hun taken. Wij vinden het belangrijk
dat kinderen hun eigen werk leren
plannen en organiseren, eigen doelen leren stellen en deze ook kunnen
evalueren. Door kinderen zelf actief te
betrekken bij hun ontwikkeling worden
zij eigenaar van hun eigen leerproces
en raken zij meer gemotiveerd. Met
een vriendelijke en open houding zien
en kennen wij onze leerlingen en hun
behoeften.
We vormen een dynamisch en
enthousiast team wat oog heeft voor
ieder kind en ook voor elkaar. Daarnaast is er een zorgteam bestaande uit:
een ib’er onderbouw, een ib’er
midden- bovenbouw, een taal- en
een rekencoördinator.

Wij verwachten van onze collega dat hij/zij
• motiveert en inspireert;
• denkt in kansen en mogelijkheden;
• aandacht voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften
aan de onderkant en aan de bovenkant heeft;
• in staat is om een zakelijke instelling te combineren met
empathisch vermogen;
• kansen en grenzen kan aangeven in mogelijkheden die de
school kan bieden;
• goed kan communiceren met ouders, kinderen en collega’s;
• als ib’er aanvullende kennis meebrengt op het gebied van gedrag
en pedagogisch handelen.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kandidaat
• bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het IKC-team;
• ervaring heeft als ib’er of in een vergelijkbare functie;
• als ib’er ziet wat nodig is en daar pro-actief op inspeelt;
• oplossingsgericht denkt en werkt;
• ervaring heeft met aansturen van processen en/of collega’s;
• een IB-opleiding heeft gevolgd of bereid is deze te volgen.
Wij bieden
• een onderwijsondersteuningsteam op de school waarin
nog een ib’er en taal- en rekencoördinatoren deel van uitmaken;
• een school met een dynamisch, enthousiast team;
• een bovenschools ondersteuningsteam;
• een boeiende en ambitieuze organisatie.

Voor meer informatie

Voor informatie over de stichting

Je sollicitatiebrief

kun je contact opnemen met

kun je bellen met de

kun je tot 17 mei a.s. mailen naar

directeur Ank Verhoeff,

directeur-bestuurder Hans Greidanus,

info@pcboleeuwarden.nl

tel. 06 51 25 24 16.

tel. 06 23 54 49 14.

o.v.v. ib’er IKC Máxima.
Informatie en schooldocumenten vind
je op de website van de school.
De eerste gespreksronde staat
gepland op 21 mei.

