Stichting Vrijescholen Ithaka is voor drie scholen op zoek naar

Intern Begeleiders

Voor :
1) Vrijeschool Zaanstreek in Zaandam
2) Vrijeschool Kennemerland in Haarlem
3) Vrijeschool Castricum

0,6 fte
0,6 fte
0,2 fte

Het is mogelijk om te solliciteren op een afzonderlijke functie of een combinatie van functies.
Context
Vrijeschool Zaanstreek is school met een volledige stroom van drie kleutergroepen en zes klassen,
De zorgstructuur staat en is adequaat. Door verandering van loopbaan van de huidige IB-er is een
vacature ontstaan.
Vrijeschool Kennemerland heeft drie locaties in Haarlem Noord, met in totaal 24 klassen (negen
kleutergroepen en 15 klassen). De zorgstructuur staat en is adequaat, maar moet op de nieuwe 3e
locatie nog verder worden uitgebouwd. Door groei van het aantal klassen wordt een derde IB-er
gezocht.
Vrijeschool Castricum is in 2017 gestart vanuit een ouderinitiatief en groeit snel. Vanaf augustus zijn
er drie kleuterklassen en drie (combinatie) klassen. De IB-functie wordt vanaf het nieuwe schooljaar
in het team opgenomen. Er is een start gemaakt met het opzetten van een zorgstructuur.
De inbreng van de intern begeleider is van grote waarde voor het verder vormgeven van het
onderwijsbeleid en zorgstructuur. Op de scholen wordt zorg gedragen voor een goede overdracht en
inwerktijd.
De ideale kandidaat:
• heeft kennis van het leerplan en de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs;
• heeft een IB-opleiding en de Pabo succesvol afgerond;
• heeft een visie op onderwijskwaliteit en draagt actief bij aan de verbetering van de
onderwijskwaliteit;
• kan goed communiceren, reflecteren en weet mensen te motiveren;
• kan goed plannen en organiseren;
• heeft overtuigingskracht en kan werken onder druk;
• heeft kennis van digitale leerlingvolgsystemen, bij voorkeur Parnassys;
• is op de hoogte van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs.
Wij bieden:
• samenwerking met de directeur, de overige Intern begeleiders van Ithaka en de
kwaliteitsmedewerkers van het stafbureau;
• ruimte voor scholing en ontwikkeling;
• inschaling LB conform CAO PO.
Meer informatie :
Functie 1: Mariëlle Foppen, directeur Vrijeschool Zaanstreek a.i. directeur@vrijeschoolzaanstreek.nl
Functie 2: Lia Visser, adj. directeur Vrijeschool Kennemerland lvisser@vskennemerland.nl
Functie 3: Marije Ehrlich, directeur Vrijeschool Castricum vscastricum@vsithaka.nl
U kunt uw sollicitatie, cv en motivatiebrief tot 19 april sturen naar secretariaat@vsithaka.nl.

