
een tijdelijke aanstelling (1 jaar) met na een jaar - bij goed
functioneren - zicht op een benoeming voor onbepaalde tijd;
arbeidsvoorwaarden en salaris (L11) conform cao primair
onderwijs en conform de functiereeks leraar primair
onderwijs waarin de verzwarende taken staan beschreven; 
een baan met 16 uur IB-tijd per week op een school die
volop in ontwikkeling is met een enthousiast team;
een mooie school waar het werk van de IB-er in toenemende
mate een belangrijke rol vervult in de dagelijkse
schoolpraktijk;
de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen door onder
andere de CPOW-academie.

De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de
directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de
coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid in de
school zoals deze binnen het samenwerkingsverband is
vastgesteld, de kwaliteit van de opbrengsten, de begeleiding van
leraren en is verantwoordelijk voor professionalisering.
 
Wij bieden:

 
Deze vacature wordt intern en extern opengesteld, waarbij
interne kandidaten bij gelijke geschiktheid de voorkeur
genieten.
 
Interesse? Wie weet zijn wij een goede match!
Voor meer informatie over de school verwijzen we je naar onze
website www.bakenpurmerend.nl, kun je contact opnemen met
directeur Leonard van Koningsbruggen via 06-44120119 of
0299-646648, of solliciteer direct door jouw cv en motivatiebrief
te sturen naar l.vankoningsbruggen@cpow.nl. Solliciteren kan
tot en met maandag 13 april 2020. 
 
In verband met de maatregelen ten aanzien van het inperken
van het Coronavirus, volgt er nog informatie over wanneer en
hoe de matchingsgesprekken gaan plaatsvinden.

een duidelijke visie heeft op de begeleiding van leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften, het begeleiden van
collega’s bij het vormgeven van passend onderwijs in de
school en de betrokkenheid van ouders stimuleert;
ervaring heeft als intern begeleider;
beschikt over passende kwaliteiten;
lesbevoegdheid heeft binnen het primair onderwijs;
de opleiding 'intern begeleider' of Master SEN heeft
afgerond.

Basisschool Het Baken in Purmerend zoekt per 1
augustus 2020 een enthousiaste en bevlogen intern
begeleider!
 
Het leidende thema op Het Baken is “het kind” en de belofte dat
elk kind “goed gezien” wordt en dat het beste uit hem of haar
naar boven wordt gehaald! Op Het Baken is het uitgangspunt is
dat ieder kind nieuwsgierig is en ieder kind wil leren.
Kernwoorden in dit kader zijn: Betrokkenheid, voor elkaar en je
omgeving, Aandacht, Kwaliteit, Enthousiasme en  Normen &
waarden. 
 
Op Het Baken leert een kind samen, respectvol en op een
uitdagende manier de wereld te verkennen. Het Baken laat zich
kenmerken als een school waar de leerlingen alle kansen
worden geboden om optimaal te presteren. Door goed aan te
sluiten bij wat individuele kinderen al kennen en kunnen kan
een leertraject worden uitgezet waarbij kinderen worden
uitgedaagd om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.
 
Het Baken is een trots lid van de Stichting Confessioneel Primair
Onderwijs Waterland (CPOW). Deze stichting is verantwoordelijk
voor 16 basisscholen in Purmerend, Edam, Ilpendam,
Landsmeer, Marken en Monnickendam. CPOW richt zich op het
hoogst haalbare op het gebied van kennis en vaardigheden,
talentontwikkeling én het welzijn van kinderen in onze snel
veranderende maatschappij.
 
Wij zoeken een IB'er die:

 
 
 

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

Vacature IB'er 
Het Baken  (fte 0,4)

https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/werkgeverszaken/voorbeeld-functiebeschrijvingen-primair-onderwijs
https://www.bakenpurmerend.nl/

