RBOB De Kempen zoekt met ingang van november 2020 voor

BS De Regenboog te Bergeijk

Stichting De Kempen, organisatie
voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs, is een
organisatie met 14 openbare en
algemeen toegankelijke
basisscholen verdeeld. RBOB De
Kempen is verdeeld in twee
clusters, met ruim 3100 leerlingen
en zo’n 265 medewerkers. De
scholen bevinden zich in 14
plaatsen in 11 gemeentes in de
Kempen en Limburg.
Twee clusterdirecteuren zijn
verantwoordelijk voor de
directievoering over de scholen,
verdeeld over cluster Blauw en
Cluster Oranje. Elke school heeft
een locatiedirecteur.

Bij RBOB staan we voor kansen
voor ieder kind. Hoe we dat doen?
Met ondernemende leerkrachten.
Mensen met uiteenlopende
talenten. Maar altijd met het
talent om kinderen tot bloei te
laten komen. Dit doe je samen met
je collega’s, die net zo betrokken
zijn als jij. Werken en leren op een
van de RBOB-scholen betekent
ruimte voor plezier, initiatief en
ambitie. Spreekt dit je aan? Dan
verwelkomen wij je graag!

Solliciteren
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u tot
2 oktober 2020 sturen naar:
BS De Regenboog
t.a.v. Marieke Gondrie
Tijmstraat 1
5571 HS Bergeijk
mariekegondrie@rbobdekempen.nl
De gesprekken vinden plaats in
week 41.

Een enthousiaste
Ondersteuningscoördinator (IB-er)
wtf. 0,6 (dagen in overleg)
De school
BS De Regenboog is een school met 120 leerlingen, gevestigd in
het centrum van Bergeijk. Het is onze missie om leerlingen
optimaal te laten ontwikkelen. Wij bieden een rijk en breed
aanbod. Daarnaast streven we ernaar om de talenten van onze
kinderen te benutten, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als
creatief. Ons motto luidt dan ook: BS De Regenboog: Bijzonder
goed!

Omschrijving
De functie Je gaat deel uit maken van een enthousiast en
betrokken team. De ondersteuningcoördinator is verantwoordelijk
voor de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de
school. De ondersteuningscoördinator analyseert en monitort
samen met de leerkrachten de leerresultaten en ondersteunt bij
het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen en individuele
ondersteuningsplannen. Je werkt nauw samen met directie en
bent een aanspreekpunt voor ouders. Je neemt deel aan
overleggen met ouders, leerkrachten en externe zorgorganisaties.
Profielkenmerken
✓ Je bent in het bezit van een pabo-diploma aangevuld met
Master EN of IB-opleiding.
✓ Je hebt ervaring in de leerlingenzorg.
✓ Je denkt in kansen en mogelijkheden.
✓ Je bezit coachingsvaardigheden.
✓ Je inspireert en motiveert het team

Het aanbod
Wij bieden een uitdagende rol binnen een organisatie die volop in
beweging is. Waardering conform CAO-PO. Schaal 11
Informatie
Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op
met Marieke Gondrie, locatiedirecteur BS De Regenboog,
mariekegondrie@rbobdekempen.nl – 0497-574914

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

