Ben jij
enthousiast en
gedreven?

Ben jij een
teamplayer met
een open
houding?

Stichting Katholiek Primair
Onderwijs Etten-Leur heeft
zes basisscholen, één
school voor speciaal
basisonderwijs, ongeveer
2900 leerlingen en 250
medewerkers.

Neem jij een
mooi talent
mee?

Intern begeleider

Dan zijn
wij op zoek
naar JOU!

onderbouw
wtf. 0,6 (m.i.v. 1 augustus 2019)
Van een collega die solliciteert naar de taak van intern
begeleider verwachten wij, dat hij/zij:

De Hofstee is gehuisvest in
brede school plus De Vleer
en is één van de twee
basisscholen in de wijk
Hooghuis te Etten-Leur. De
school telt ongeveer 480
leerlingen, die verdeeld zijn
over 19 groepen in 20192020. Het gedreven en
ambitieuze team bestaat uit
34 personen. De school
heeft een goede naam. Deze
komt voort uit de aandacht
voor zelfstandig werken, de
wijze waarop in de praktijk
aan de onderwijsbehoeften
van het kind tegemoet wordt
gekomen en het werken met
een diversiteit aan leerlingen
waaronder ook het meer- en
hoogbegaafde kind.

de opleiding tot intern begeleider en/ of orthopedagoog
succesvol heeft afgerond of bereid is deze te volgen;
aantoonbare ervaring in het onderwijs heeft;
beschikt over actuele kennis met betrekking tot
leerproblematiek, leerstoornissen, het coachen van
leerkrachten en de ontwikkelingen t.a.v. de
leerlingenzorg;
oog heeft voor de leerling, maar vooral voor het kind en
zijn/haar talenten;
een proactieve instelling heeft en een beduidende
bijdrage levert;
ieder persoon onvoorwaardelijk accepteert in zijn
eigenheid;
leerlingen kan uitdagen om het beste uit zichzelf te leren
halen;
open staat voor samenwerking in een collegiale sfeer
en in staat is om in een groot team te werken;
flexibel is;
in staat is mee te denken over beleidszaken binnen het
managementteam;
zelfstandigheid/verantwoordelijkheid van collega’s wil
en kan bevorderen;
affiniteit heeft met het werken met meer- en
hoogbegaafde leerlingen;
beschikt over goede sociale en communicatieve
vaardigheden;
een open en betrokken houding heeft naar ouders toe.
Voor meer informatie kunt u zich richten tot:
Ellen Broeders-Vermoesen, directeur Kbs. De Hofstee
telefoonnummer 076- 5035581
www.rkbsdehofstee.nl
Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 21 mei 2019 te worden
verzonden naar
Ellen Broeders-Vermoesen,
ebroeders@bshofstee.nl
U ontvangt z.s.m. een reactie.

