Vacature IB
Stichting MeerderWeert zoekt voor het team van IKC De Bongerd (WTF 0.4) en IKC Budschop
(WTF 0.4) en IKC de Kerneel (WTF 0.2) een of twee intern begeleiders (M/V).
De intern begeleider die wij zoeken:
• heeft samenwerken hoog in het vaandel staan, gezien ons motto Samen sterk(er);
• werkt samen aan goed onderwijs en een professionele organisatie (IKC en Samen
sterk(er);
• ziet en benut kansen die een IKC met zich meebrengt;
• is een verbindend persoon;
• is zichtbaar in school en gemakkelijk te bereiken voor kinderen, ouders en collega’s;
• heeft goede communicatieve vaardigheden, niet alleen in contacten met
medewerkers binnen het IKC maar ook met externen en (vooral) met ouders;
• heeft een visie op de ontwikkeling van kinderen die aansluit bij die van onze scholen;
• is enthousiast en flexibel, denkt oplossingsgericht en beziet zaken met een gezonde
dosis humor;
• kan medewerkers begeleiden en coachen bij hun didactisch en pedagogisch
handelen;
• kan kritisch reflecteren op het eigen denken en handelen;
• denkt op beleidsniveau en functioneert op managementniveau;
Wij verwachten:
• relevante diploma’s en werkervaring;
• hart voor de zaak;
• dat voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil gehouden worden;
• deelname aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten;
Wij bieden:
• gemotiveerde teams die een open, veilige en gastvrije omgeving bieden aan
kinderen, ouders en andere bezoekers;
• Werkdagen en WTF in overleg.
Voor meer informatie over de vacature of het IKC kunt u contact opnemen met:
Directeur van De Bongerd Miranda Heijmans. Tel. 06-51533114 of kijk op onze website
https://www.bsdebongerd.nl/
Directeur van Budschop Judith Willekens. Tel. 06-51407158 of kijk op onze website
https://www.budschop.nl/
Directeur van de Kerneel Kristel Bovend’eerdt. Tel. 06-51669700 of kijk op onze website

https://www.kerneel.nl
Is je interesse gewekt? Stuur dan vóór 4 september een brief met motivatie en CV naar:
j.teensma@amenso.nl. De gesprekken vinden plaats op woensdag 16 september.

