INTERN BEGELEIDER
WTF 0.6

Kom jij ons team versterken?
De Dongeschool is per 1 augustus 2021 op zoek naar een intern begeleider voor de groepen
1 t/m 8 voor 3 dagen. Deze dagen zijn aan te vullen met 1 of 2 dagen lesgevende taken.

Naar wie zijn wij op zoek?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je beschikt over een enthousiaste persoonlijkheid
Je kunt goed in teamverband werken
Je vindt het fijn om samen te werken met een ervaren collega ib-er en samen
verantwoordelijk te zijn voor de groepen 1 t/m 8
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat goede contacten te
onderhouden met ouders en externe partners
Je kunt leerkrachten begeleiden bij het opstellen van onderwijsplannen, individuele leerlijnen
en het opstellen van een groeidocument
Je kent de principes van het handelingsgericht werken
Je bent in staat om groeps- en leerlingbesprekingen te voeren en en IB-bouw vergaderingen
voor te bereiden en te leiden
Je bent ict-vaardig
Je bent in staat samen met directie en je duo intern begeleider om de schoolopbrengsten te
analyseren en vanuit deze analyse te komen tot handelingsadviezen
Je maakt onderdeel uit van het managementteam van de school, dit MT bestaat uit 2
bouwcoördinatoren, 2 intern begeleiders en de directeur
Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor primair onderwijs en hebt een
afgeronde IB opleiding of bent bereid deze te volgen.

Wie zijn wij?
●

●
●
●
●
●

De Dongeschool is een openbare basisschool in Amsterdam. Onze school is
gevestigd in een sfeervol monumentaal pand en heeft een van de grootste
schoolpleinen van Amsterdam. De school ligt hartje Rivierenbuurt; een prachtige
bedrijvige wijk met een rijke historie in het mooie stadsdeel Oud-Zuid.
De school telt de ruim 400 leerlingen, verdeeld over 17 groepen.
Wij zijn een collegiaal, enthousiast team met een duidelijke visie op de
ontwikkeling van onze school waar wij met elkaar aan werken.
Onze blik is toekomstgericht en ambitieus, we zijn eigenwijs en bevlogen.
Ons team is divers, zowel startend als ervaren.
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).
De stichting verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. We
vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals de ruimte
krijgen om zich te ontwikkelen.

Wat bieden wij?
●

Een leuke, afwisselende baan in een fijne werkomgeving met enthousiaste
collega’s.
● Nauwe samenwerking met een ervaren collega in interne begeleiding.
● Een mooie diversiteit aan leerlingen met betrokken, actieve ouders.
● Diverse culturele en/of school- evenementen door het jaar heen die een band vormen
●

tussen leerkracht, kind en ouder.
Een diversiteit aan onderwijsarrangementen in het kader van passend onderwijs.

De aanstelling is in tijdelijke dienst met uitzicht op een vast dienstverband.
Wil je graag meer weten over deze vacature of heb je behoefte aan aanvullende informatie
over de school? Neem dan contact op met Thea Jongbloed, directeur of Marion van Beem,
Intern Begeleider. Zij vertellen je graag meer.
Spreekt deze vacature jou aan en denk jij de persoon te zijn die ons team kan versterken
mail dan je sollicitatiebrief met motivatie en CV voor 21 mei naar directie@dongeschool.nl
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