INTERN BEGELEIDER
ZORGSPECIALIST 2,5 T/M 12 JAAR (0.4 WTF)

Wie zijn wij?
Basisschool De Enk (90 leerlingen) is aangesloten bij VPCO Eerbeek, een vereniging met 2 Christelijke
basisscholen en een eigen kinderopvangorganisatie. (www.basisschooleerbeek.nl)
Vanuit ons motto 'Klein in aantal, groot in aandacht' trekken we samen op met ouders om het beste uit
ieder kind te halen en leren we onze kinderen cognitieve, sociaal-emotionele, culturele en
21-eeuwse vaardigheden. Op onze school hechten we aan een uitdagende, veilige en rustige
leeromgeving met orde en regelmaat.
Wie zoeken wij?
Als team zoeken wij een Intern Begeleider die verbindt en ons verder helpt bij de ontwikkeling van onze
leerlingen en als team. Hierbij ben je ook de verbindende factor tussen onze kinderopvang en de
basisschool en waarborg je zo een waardevolle doorgaande ontwikkellijn van 2,5 t/m 12 jaar.
Wat vragen wij?
Je bent in het bezit van een pabo-diploma en hebt een IB opleiding of bent bereid deze te gaan doen.
Je bent daadkrachtig en communicatief sterk en vervult je rol coachend en coördinerend.
Je bent een teamspeler, kunt goed samenwerken en werkt systematisch en cyclisch.
Je hebt ervaring met handelingsgericht en opbrengstgericht werken.
Je bent in staat, op basis van analyses, te evalueren en te onderzoeken welke ambities tot vernieuwing
of verbetering van het beleid, op zorggebied, er nodig zijn.
Je bent continu op zoek naar verbeteringen en vernieuwingen van (bestaande) IB-processen zowel op
school- als op verenigingsniveau.
Je onderschrijft de Protestants Christelijke identiteit van de school.
Je hebt kennis van VVE.
Wat bieden wij?
Een regulier, parttime dienstverband (omvang 0.4 wtf) voor één jaar met zicht op een vaste aanstelling
bij goed functioneren. (Uitbreiding met 0.2 wtf lesgevende taken is bespreekbaar)
Een werkomgeving waarbij je expertise en affiniteit breed inzetbaar zijn.
Salaris conform CAO-PO, schaal en trede afhankelijk van ervaring en opleiding.
Een baan in een team dat volop in ontwikkeling is, waarbij wij uitkijken naar jouw inbreng.

Enthousiast geworden? We komen heel graag met je in contact!
Neem een kijkje op onze website: www.enkeerbeek.nl
Stuur je motivatiebrief of -video samen met je CV uiterlijk vrijdag 4 maart '22 naar:
Bob Kaan, adjunct-directeur basisschool De Enk (bkaan@enkeerbeek.nl)

