Het bestuur van SIPOR zoekt per 1 oktober 2017 voor de Al-Ghazali school in Rotterdam

een

Intern begeleider m/v 1,0 wtf

SIPOR is een professionele onderwijsorganisatie bestaande uit 4 basisscholen in de regio
Rijnmond. Onder SIPOR vallen de basisscholen Al-Ghazali, Ibn-i Sina, Ikra en Noen. Het aantal
leerlingen bedraagt ruim 1700, het aantal medewerkers 165. Het bestuur van de SIPOR stuurt op
hoofdlijnen. CvB is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De directeuren van de
scholen zijn verantwoordelijk voor de eigen school. In het Bovenschools Management Team,
waaraan alle directeuren deelnemen, wordt onder leiding van de CvB het beleid voorbereid.

De Al-Ghazali school is gevestigd
in de Rotterdamse wijk Spangen
en is de oudste islamitische
basisschool in Nederland.
De leiding is in handen van een
directeur en wordt aangestuurd
volgens het stafmodel. De
directeur is volledig ambulant.
De school telt 310 leerlingen,
verdeeld over 15 groepen.
De ouders kiezen bewust voor het
islamitisch onderwijs. Het team
bestaat uit 19 leerkrachten, een
IB’er, een ouderconsulent, twee
conciërges, twee gymleerkrachten,
een godsdienstleerkracht, enkele
onderwijsassistenten en een
administratief medewerkster.
Meer informatie kunt u verkrijgen
bij mevrouw N. Belah, directeur AlGhazali school. Tel: 010-415 21 67

Wij zoeken iemand die:
- de juiste vaardigheden heeft om de taken op het
gebied van interne zorgverbreding uit te kunnen
voeren
- beschikt over een afgeronde opleiding intern
begeleider, de opleiding reeds volgt, óf bereid is
een opleiding daartoe te volgen
- beschikt over goede communicatieve,
coördinerende en organisatorische vaardigheden
Onze Intern Begeleider moet in staat zijn om:
- bij te dragen in de beleidsvorming rond het
zorgbeleid
- breed vorm te geven aan de coördinatie en
uitvoering van het zorgbeleid
- de leerkrachten deskundig te begeleiden en
aan te sturen bij het uitvoering geven aan de
leerlingenzorg
- zich mee te ontwikkelen met nieuwe kennis en
inzichten proactief mee te denken en bij te
dragen aan de verdere implementatie van een
nieuwe zorgstructuur
- te coachen, te motiveren en te adviseren van
leerkrachten
Arbeidsvoorwaarden:
De benoeming is in eerste instantie tijdelijk met uitzicht
op vast. Een salaris conform CAO-PO
Sollicitatie:
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV, kunt u voor
20 september 2017 richten aan:
Al-Ghazali school
T.a.v. mevrouw N. Belah, directeur
Email: nbelah@sipor.nl

Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

