Stichting PCBO Leeuwarden e.o. zoekt voor

CBS Klaverblad
basisschool voor hoogbegaafde kinderen

een intern begeleider (wtf 0,6)
De school
CBS Klaverblad HB is een basisschool
voor voltijds HB-onderwijs aan de
groepen 1 tot en met 8.
We zijn van mening dat hoogbegaafde
kinderen het verdienen om uitgedaagd
te worden in hun leerontwikkeling
door het bieden van een structureel
passend en betekenisvol onderwijsaanbod. Plezier in leren, durven
doorzetten juist als het moeilijk wordt,
leren van en met je groepsgenoten en
ontwikkelen van executieve functies,
zijn uitdagingen waar we samen met
de leerlingen elke dag aan werken.
We zijn een school die zich volop blijft
ontwikkelen om de juiste plek te zijn

Wij verwachten van onze collega dat hij/zij
• affiniteit en bij voorkeur ervaring op het gebied van
hoogbegaafdheidsonderwijs;
• een sterke gesprekspartner is voor ouders en team;
• denkt in kansen en mogelijkheden;
• kansen én grenzen kan aangeven in mogelijkheden die de school
kan bieden;
• als ib’er aanvullende kennis meebrengt op het gebied van
ondersteuning voor de specifieke populatie van onze school;
• een professionele houding weet te combineren met
empathisch vermogen;
• zich kan verbinden met onze populatie;
• sterke en benaderbare gesprekspartner is voor team, leerlingen,
ouders en externe instanties;
• motiveert en inspireert.

en te blijven voor de hoogbegaafde
leerling die ons nodig heeft.
Per 1 augustus is er voor de school
een nieuwe directeur benoemd, onze
nieuwe ib’er gaat nauw samenwerken
met de directeur.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kandidaat
• de christelijke identiteit onderschrijft;
• ervaring heeft als intern begeleider of in een vergelijkbare functie;
• oplossingsgericht kan coachen;
• handelingsgericht denkt en werkt;
• als ib’er ziet wat nodig is en daar pro-actief op inspeelt;
• bij voorkeur een IB-opleiding heeft gevolgd of bereid is deze te volgen.
Wij bieden
• een school waar hoogwaardig onderwijs wordt gegeven met
aandacht voor talenten van ieder kind;
• een school met gewone bijzondere kinderen;
• een betrokken team van professionals met veel expertise en ambitie;
• betrokken ouders;
• 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 mailen naar

Engelien Pit

directeur-bestuurder Hans Greidanus,

info@pcboleeuwarden.nl

op 4 mei tussen 14.00 en 16.00 uur,

tel. 06 23 54 49 14.

o.v.v. ib’er Klaverblad.

tel. 06 211 464 42

Informatie en schooldocumenten

of met Margriet Canrinus

vind je op de website van de school:

op 11 mei tussen 14.00 en 16.00 uur,

www.cbsklaverblad.nl.

tel. 06 19 222 866.

De eerste gespreksronde staat

Zij zijn beide leerkracht op het

gepland op 21 mei.

Klaverblad.

