Talent zoekt talent
Jij bent:

Word jij onze nieuwe
Intern Begeleider?

(wtf 0,4)
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Stichting Talent wordt gevormd door 10 scholen en verzorgt aan 2500
leerlingen het openbaar basisonderwijs in de gemeente Hoorn.
Voor basisschool De Bussel zijn we per schooljaar 2019/2020 op zoek naar
een Intern Begeleider.
Obs De Bussel is een openbare basisschool gelegen in het
hart van Blokker en telt ruim 100 leerlingen. We zijn aan het
groeien. Op de school voel je een positieve sfeer, een veilig
pedagogisch klimaat en er worden goede resultaten
behaald.
We starten in het schooljaar 2019/2020 met het werken op
Leerpleinen.
De schooltijden zijn dagelijks van 08.30 tot 14.15 uur.
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doelgericht en creatief in het bedenken van
oplossingen
gericht op samenwerken met collega’s om zo nog
beter onderwijs te realiseren
sterk in het coachen van leerkrachten en het
organisatorisch en inhoudelijk meedenken
in staat onderwijsinhoudelijk de vertaalslag te
maken naar de ondersteuningsvragen van leerlingen
en leerkrachten
in staat om teamleden feedback te geven en indien nodig
aan te spreken
een kei in het analyseren van data/opbrengsten en het
opstellen en monitoren van de vervolgstappen
communicatief sterk en je kunt snel schakelen tussen
leerlingen, ouders, collega’s en extern partijen.

Wij bieden je een uitdagende functie met veel ruimte, eigen regie
en verantwoordelijkheid. Je denkt samen met de directeur na over
verbeteringen en innovaties en voert deze ook door.

Wil je nadere informatie? Bel gerust met directeur Debby Doezie
via 0229-233532.
Wil je reageren? Mail dan jouw motivatie voor deze baan en jouw

Heb je de opleiding tot IB’er afgerond en ben je op
zoek naar een nieuwe uitdaging? Beschik je over de
volgende competenties c.q. eigenschappen? Dan ben jij
misschien wel de nieuwe collega die wij zoeken.

c.v. voor 10 juni a.s. naar d.doezie@talenthoorn.nl.
Informatie over de school kun je vinden op www.obsdebussel.nl.
Gegevens over Talent vind je op de website www.talenthoorn.nl.

