De Wonderboom
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’

Op basisschool De Wonderboom in Amersfoort zoeken wij per 1 november (of zo snel mogelijk daarna) een:

Intern Begeleider
(min. 0,6 wtf)
De werkzaamheden
Samen met je collega IB-er coördineer je de leerlingenzorg op De Wonderboom. Als intern begeleider coach
en begeleid je leerkrachten bij pedagogische en didactische hulpvragen. Deze begeleiding is erop gericht
het handelen van de leerkracht te versterken en passend te maken. Je hebt een open en luisterende
houding naar ouders, collega’s en kinderen. Vanuit de verbinding zoek je samen naar het beste voor ieder
kind.
Jij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bent minimaal 0,6 wtf inzetbaar;
hebt ervaring als intern begeleider of een soortgelijke functie;
onderhoudt de contacten met alle betrokkenen;
kunt leerkrachten coachen door aan te sluiten bij hun kwaliteiten;
bent proactief, neemt initiatief en verantwoordelijkheid;
denkt graag mee over onderwijsontwikkelingen;
hebt affiniteit met leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben op gedrag;
bent helder in de communicatie en spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden;
kunt je vinden in de identiteit van de school.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

een school waar het leren en ontwikkelen van kinderen centraal staat;
een duidelijke zorgstructuur gebaseerd op HGW;
een dynamische en professionele omgeving waarin je kansen en ruimte krijgt om te groeien;
samenwerking binnen het IB-netwerk van PCBO Amersfoort;
Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar. Heb je het naar je zin en functioneer je goed?
Dan gaan we graag in gesprek over een vaste baan.

Praktische informatie
De Wonderboom is een school met 18 groepen verdeeld over twee locaties die op loopafstand van elkaar
liggen. Amersfoort Nieuwland is goed bereikbaar vanaf de snelweg (A1) en vanaf het station rijdt er
regelmatig een bus.
Kijk op http://www.wonderboom.pcboamersfoort.nl/ voor meer informatie of bel of app met Harmen of
Gonda (directeuren De Wonderboom):
Harmen Wimmenhove (06 – 10596974) of Gonda Massier (06 – 55343641).
Graag ontvangen we voor 17 september je sollicitatiebrief met CV via e-mail:
dir.wonderboom@pcboamersfoort.nl. De gesprekken staan gepland in week 38 en 39.

