Vacature

Intern Begeleider
Datum: di. 24 januari 2017

Het bestuur van Islamitisch College te Schiedam

de vertaalslag te maken naar de zorgvragen van de

roept sollicitanten (m/v) op voor het vervullen

kinderen. Verder ben je creatief en proactief in het

van een vacature voor intern begeleider in het

bedenken en uitvoeren van handige en praktische

basisonderwijs per april 2017.

oplossingen.

Onder onze stichting vallen de twee islamitische

We zijn op zoek naar de volgende kwaliteiten

scholen IBS El Furkan en IBS Ababil. We zijn

•

een groeiende scholengemeenschap en tellen
ondertussen ruim 900 leerlingen.

In het bezit van een masterdiploma of is
bereid om deze te behalen.

•

Zich thuis voelen in een islamitische omgeving
en daarmee om kunnen gaan.

Je komt te werken op een dynamische school waar

•

je, samen met de leerkrachten, de kinderen een

Iemand met affiniteit voor jonge kinderen met
een basisschoolleeftijd.

veilige, plezierige en uitdagende leeromgeving

•

Inzet tonen vanuit betrokkenheid.

biedt waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen.

•

Daadkrachtig en communicatief sterk.

Je begeleidt en coacht de leerkrachten bij het

•

Sterk in planning (time management).

aanbieden van kwalitatief goed onderwijs.

•

Liefst enkele jaren ervaring heeft met het
werken in het onderwijs.

Als intern begeleider heb je een begeleidende en

•

coördinerende (controlerende) rol bij het maken
van groepsplannen, individuele hulpplannen en
persoonlijke ontwikkelingsplannen, het voeren
van

functionering-

en

Opbrengstgericht en oplossingsgericht kan
werken.

•

Voldoende overwicht en een luisterend oor
heeft bij collega’s.

voortgangsgesprekken.

Verder leg je klassenconsultaties af en coördineer/

Het Islamitisch College biedt

bewaak je de leerlingenzorg. De verbinding met de

Een professionele leeromgeving en voldoende

leerkrachten en het aansturen van de leerkrachten

uitdaging. De bij deze functie behorende loonschaal

en stuurgroepcoördinatoren is dan ook van

is schaal LB conform de cao PO 2016/2017. Het

wezenlijk belang. Jij bent bekend met pedagogisch

betreft een tijdelijke aanstelling waaraan een

tact en leiderschap en bent goed op de hoogte van

proeftijd van 3 maanden verbonden is. De

de recente ontwikkelingen in het onderwijs. Je denkt

aanstelling kan bij goed functioneren verlengd

organisatorisch mee en weet onderwijsinhoudelijk

worden.

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met mevrouw Z. Erdoğan via hrm@isl.
college. Je kunt je motivatiebrief en cv richten aan de
directeur-bestuurder, de heer H. Göĝüş. Solliciteren
kan uitsluitend digitaal tot ma. 27 februari, via hrm@
isl.college.

