De Zilverlinde in Roosendaal zoekt z.s.m. een

Intern begeleider
Voor 0,4 fte
Wij zoeken een enthousiaste collega met de volgende kwaliteiten:
Basisschool Zilverlinde
Een basisschool op antroposofische
grondslag.
Er is 1 kleuterklas, en 4 (combinatie)
klassen in de onderbouw.

De Zilverlinde biedt
•
een ontspannen, inspirerende
werksfeer
•
een ondersteunend, ambitieus
en samenwerkend team
•
mogelijkheden voor na- en
bijscholing
•
een vooruitstrevend opgezette
zorgstructuur met innovatieve
ideeën
•
een kwalitatieve visie op
pedagogisch en didactisch vlak
•
vrijeschoolonderwijs in de
huidige tijd

Basisschool De Zilverlinde
Melis Stokelaan 42
4707 HS Roosendaal
Tel.: 0165 560 377
Email: info@zilverlinde.nu
Website: www.zilverlinde.nu
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voldoet aan de bekwaamheidseisen behorend bij deze functie
heeft aantoonbare kennis en vaardigheden om de leerlingenzorg te
coördineren en beleid dienaangaande verder te ontwikkelen
is vaardig in het analyseren van gegevens, het opstellen van
trendanalyses en heeft een onderzoekende houding
communiceert gemakkelijk schriftelijk en mondeling
heeft kennis/beheerst gespreksvaardigheden om met alle betrokkenen
bij de school te kunnen communiceren
heeft plezier in het begeleiden en (mede) aansturen en coachen van
zowel de projectleiders als leerkrachten
heeft ervaring in en/of kennis van het vrijeschoolonderwijs en als intern
begeleider
is iemand die een samenwerkende en reflecterende houding uitdraagt
is in staat actuele onderwijsontwikkelingen te verbinden met het
vrijeschoolonderwijs; heeft hiervoor een cursus gevolgd of is bereid
die te gaan volgen
is gericht op persoonlijke groei in het vakgebied
is gedreven en enthousiast
is in staat om binnen het team te verbinden en te inspireren
is in staat om de school extern te vertegenwoordigen op onderwijsinhoudelijk gebied in interne (binnen Stichting Pallas) en externe
netwerken (gemeente, SWV, netwerkbijeenkomsten)

De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een sollicitatiecommissie
binnen de school. Voor meer informatie over de functie kan contact worden
opgenomen met Edith Jansen, schoolleider van De Zilverlinde,
tel 06-82404696.
Uw sollicitatiebrief met cv kunt u tot 27 oktober 2021 via mail versturen aan
schoolleiding@zilverlinde.nu .
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

De Zilverlinde maakt deel uit van
Stichting Pallas www.stichtingpallas.nl

