VACATURE
WTF 0.6

INTERN BEGELEIDER (IB)

Basisschool De Waai
is gehuisvest in de
Heeswijkse Kampen.
De school heeft twee
gebouwen, Waai I en
Waai II. De beide
gebouwen zijn door
een speelplaats met
elkaar verbonden.

Heb jij eigenaarschap ook hoog in het vaandel?
Wil jij samen met de andere IB-ers én een gedreven team verder doorontwikkelen?
Kun jij als IB-er hierin voor onze school het verschil maken?
Reageer dan!

De Waai wordt
bezocht door
ongeveer 550
leerlingen die
verdeeld zijn over 22
groepen.
Het team bestaat uit
35 leraren.

Wij vragen iemand die:
• inhoud kan geven aan de drie domeinen van Biesta: kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming;
• schoolbelang, groepsbelang en individueel belang kan scheiden;
• communicatief vaardig is;
• reële hoge verwachtingen heeft;
• kan samenwerken op verschillende niveaus;
• een kritische houding heeft en oplossingsgericht denkt;
• onze visie onderstreept en leraren hierin kan begeleiden;
• ervaring heeft als IB-er en breed inzetbaar is;
• Master (S)EN heeft, een vergelijkbare opleiding of bereid is een opleiding te
volgen.

Basisschool De Waai
is één van de 31
scholen van Optimus
Primair Onderwijs.

Wij bieden een omgeving waarin je samen met de andere IB-ers verantwoordelijk bent
voor het onderwijs en de zorg op De Waai.

Wij zijn een kritisch en collegiaal team, dat voortdurend in ontwikkeling is én wil
blijven. Eigenaarschap is niet alleen zichtbaar bij de leerlingen, maar zeker ook bij het
team. We zijn een lerende organisatie die doelgericht is met veel aandacht voor het
proces. Naast dat we een hardwerkend team zijn, is er ruimte voor ontspanning en
humor.

Wil jij deze uitdaging aangaan?
Mail je motivatiebrief met CV vóór maandag 23 september 2019 naar
directie.waai@optimusonderwijs.nl.
De gesprekken vinden plaats in de week van 23 – 27 september.
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij:
Vincent van Dam, interim-directeur basisschool de Waai, 0485-311790.

Telefoon: 0485 311790

E-mail: directie.waai@optimusonderwijs.nl

Website: www.bsdewaai.nl

