BASISSCHOOL ’T SCHRIJVERKE, LOCATIE BUSKEN HUET, ZOEKT I.V.M. ZWANGERSCHAPSVERVANGING
M.I.V. HET NIEUWE SCHOOLJAAR 2019-2020:

Een Intern Begeleider (0,8 fte)

JIJ BENT EEN INTERN BEGELEIDER DIE

ervaring heeft met opbrengstgericht en handelingsgericht werken

een afgeronde opleiding Special Educational Needs of vergelijkbare opleiding heeft

kinderen positief en consequent benadert

verantwoordelijkheid neemt, maar zeker ook durft te geven

groepsleerkrachten begeleidt en coacht

zelfstandig kan werken en houdt van initiatief nemen

een teamspeler is, hard wil werken en plezier in het vak heeft.

onze katholieke identiteit onderschrijft
DE FUNCTIE

is gebaseerd op het Unicoz functieprofiel intern begeleider

gaat uit van de kernwaarden van de Unicoz onderwijsgroep.
BASISSCHOOL ’t SCHRIJVERKE, LOCATIE BUSKEN HUET
Busken Huet is een katholieke school. De school gaat uit van de ontmoetingsgedachte. De school kent
momenteel zes groepen. Met ingang van 1 september 2014 heeft de school een continurooster. In het
gebouw is tevens een peuterspeelzaal als een kinderdagverblijf gevestigd (Kern kinderopvang).
Er is sprake van een school waar veel maatwerk wordt geboden aan de leerlingen, die
stimulatie op gebied van leren en opvoeding vaak sterk nodig hebben, onder meer bij de
kleuters valt dit (extra) op. Zowel op gebied van leren als op gebied van pedagogisch klimaat
levert de school veel ondersteuning aan de kinderen en soms ook aan de ouders.
WIJ BIEDEN



een uitdagende functie binnen een team met enthousiaste leerkrachten en leerlingen
de functie betreft een tijdelijke vacature i.v.m. een vervanging zwangerschapsverlof tot
de Kerstvakantie 2019.

MEER WETEN?
John Vonk, directeur van ‘t Schrijverke; tel. 079-329 0190 Email: directie@schrijverke.unicoz.nl.
SOLLICITEREN
Stuur je CV met motivatie naar directie@schrijverke.unicoz.nl t.a.v. de heer John Vonk, directeur
Graag zo spoedig mogelijk reageren..
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Bredewater 4
2715 CA Zoetermeer
T (079) 320 88 30
E info@unicoz.nl
I www.unicoz.nl

De Unicoz onderwijsgroep staat voor uniek en
vernieuwend kwaliteitsonderwijs in alle wijken
van Zoetermeer.
De onderwijsgroep is verantwoordelijk voor 23
basisscholen, een school voor special
basisonderwijs en het Oranje Nassau College,
een brede scholengemeenschap voor
voortgezet onderwijs.

Op onze scholen is ruimte voor ieders talent
en identiteit gericht op de optimale
ontwikkeling van ieder kind.
Met een unieke visie op christelijk, katholiek
en interconfessioneel onderwijs

