Voor het nieuwe schooljaar zijn voor een van de twee basisscholen van Berg en Bosch
Onderwijs op zoek naar een daadkrachtige en ervaren
Intern Begeleider
WTF 0,4000 (2 dagen)
De Berg en Bosch School is een school voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een vorm van
autisme. Wij zien autisme niet als een beperking, wel als een ‘variant’ die maakt dat onze leerlingen
op een andere manier benaderd moeten worden dan op een reguliere school.
Op de SO-afdeling zitten op de locaties Bilthoven en Houten ongeveer 100 leerlingen.
In het team heerst een sfeer die bij speciaal onderwijs past;
We hebben begrip voor de eigenheid van onze leerlingen, de onderwijsbehoeften van onze leerlingen
staan centraal; ‘Help mij te leren om het zelf te doen’.
De leerkrachten en onderwijsassistenten dragen door vakmanschap, veerkracht en vasthoudendheid
bij aan persoonlijke groei van de leerlingen. Wij stimuleren de leerlingen hun mogelijkheden te
onderzoeken en hindernissen te overwinnen. Daarin zijn wij flexibel en doelgericht, we creëren een
klimaat van warmte en duidelijkheid.
Wij zoeken een energieke en enthousiaste collega die;
 de PABO en opleiding voor Intern Begeleider heeft afgerond
 ervaring heeft als leerkracht en intern begeleider in het PO (ervaring in het speciaal onderwijs
en het werken met leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen is een pré, geen vereiste
 beschikt over inzicht in- en specifiek kennis van (ortho)didactiek,
onderwijsorganisatiestructuren en leerlijnen en leerroutes
 een heldere visie op onderwijs heeft en stuurt op handelings-en opbrengstgericht werken
 in staat is de ondersteuningsstructuur op school planmatig te organiseren en procesmatig vorm
te geven, op school- en individueel leerlingniveau
 die reflecteert op eigen handelen en open staat voor feedback
 beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het contact met leerlingen,
teamleden, ouders en externen
 in de jaarplanning het leerkrachtoverleg en de groepsbespreking plant, voorbereidt en leidt
 die zowel een coachende- als een adviserende rol kan vervullen naar collega’s
 in alledaagse en complexere situaties een aantoonbaar coöperatieve en oplossingsgerichte
wijze van werken heeft.
 vanuit eigen expertise inbreng heeft in de Commissie van Begeleiding, in school-en
beleidsontwikkeling
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op vast.
Binnen de functie van leerkracht met als taak de interne begeleiding is de inschaling in salarisschaal
L11 van toepassing.
Het invullen van een drijfverenprofiel kan tot de mogelijkheden behoren.
Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij Patrick Gerritsen (directeur Berg en Bosch School
Bilthoven) of Ted Wennekes (Directeur Berg en Bosch School Houten).
Gesprekken zullen zo spoedig mogelijk worden gehouden.
Reacties naar Renske van Duijvenbode: rvanduijvenbode@bbonderwijs.nl.

