Stichting PCBO Leeuwarden e.o. zoekt voor

Koningin Wilhelminaschool
locatie Transvaal
een intern begeleider (wtf 0,6)
De werktijdfactor kan eventueel worden uitgebreid met lesgevende taken
SAMEN bouwen aan
de toekomst...
Koningin Wilheminaschool Transvaal is
een groeiende school met momenteel
220 leerlingen. De school heeft de
sfeer van een ‘dorpsschool’ midden in
de stad. We verzorgen eigentijds
onderwijs in een prachtig monumentaal gebouw. In 2022 spelen én leren
we in een ruimere jas, want IKC Transvaal komt eraan!
Het professionele team op de KWS
Transvaal bestaat uit enthousiaste en
betrokken leerkrachten. Onze kracht
ligt in het creëren van een gemoedelijke en veilige sfeer waarbij we oog
hebben voor onze leerlingen, ouders
en elkaar.

Wij verwachten van onze collega dat hij/zij
• denkt in kansen en mogelijkheden;
• motiveert en inspireert;
• een professionele instelling weet te combineren met
empathisch vermogen;
• een stevige persoonlijkheid en een doorpakker is;
• mee voort wil zetten wat we hebben opgebouwd;
• werkt vanuit vertrouwen in leerlingen, collega’s en ouders;
• vanuit een coachende houding verbinding maakt met de werkvloer;
• goede communicatieve vaardigheden bezit en kan relativeren.
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;
• een ib-opleiding heeft gevolgd of bereid is deze te volgen.
Wij bieden
• 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

tot 17 mei a.s. mailen naar

Patrick Westerdijk, directeur,

directeur-bestuurder Hans Greidanus,

info@pcboleeuwarden.nl

tel. 06 811 261 49.

tel. 06 23 54 49 14.

o.v.v. ib’er KWS Transvaal.
Informatie en schooldocumenten vind
je op de website van de school:
www.kwstransvaal.nl.
De eerste gespreksronde staat
gepland op 21 mei.

