Vacature Intern begeleider
0.6 fte
De Schuthoek zoekt met ingang van 1 augustus 2019 een nieuwe intern begeleider wegens
pensionering van de huidige IB-er.
OBS De Schuthoek is een moderne openbare basisschool met twee locaties. In de wijk Kattouw staat
de hoofdlocatie en in de nieuwste wijk van Hoogeveen, de Erflanden, is de dislocatie gesitueerd. In
totaal telt de school 270 leerlingen.
De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een
bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van
het zorgbeleid in de school en de begeleiding en professionalisering van het onderwijsteam.
De visie van de Schuthoek is in 2018 opnieuw geformuleerd onder de titel:
“Bouwen aan Talent”.
De visie bevat vijf pijlers:
1. 21e Eeuwse vaardigheden
2. Vakspecialismen
3. Ondernemen
4. Cultuur
5. Sport
“Bouwen aan Talent” is de komende schoolplanperiode 2019-2023 leidend voor de onderwijskundige
ontwikkeling van de school.
De Schuthoek is een school met een zeer prettig sociaal klimaat zowel in de groepen als in het
enthousiaste onderwijsteam. Naast directeur Wout Eshuis zijn er werkzaam: 1 intern begeleider, 20
groepsleerkrachten, twee onderwijsassistenten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een
kindercoach. De school behaalt ieder schoolseizoen weer voldoende resultaten en heeft de ambitie
zich verder te ontwikkelen en te groeien in leerlingaantal. De ouderparticipatie is hoog te noemen.
In de werkbeschrijving wordt beschreven wat De Schuthoek verwacht van de intern begeleider.
Zie www.Bijeen-Hoogeveen.nl
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de directeur van De Schuthoek
Wout Eshuis 0528-276003 / 06 10535096.
Wij bieden:
- een aantrekkelijke werkomgeving, waarin de werkgever haar medewerkers in de
gelegenheid stelt zich optimaal te ontplooien;
- een bestuur, dat streeft naar eigentijds, innovatief en kwaliteitsgericht onderwijs;
- de rechtspositie en salariëring schaal L11 conform CAO-PO.
Procedure:
Als u wenst te solliciteren kunt u uiterlijk vóór 24 februari 2019 uw brief, bij voorkeur per e-mail,
met c.v. richten aan e-mailadres: info@bijeen-hoogeveen.nl

