Kom jij ons team versterken als Intern Begeleider /
kwaliteitscoördinator? (-0,6 fte)
O.J.S. het Scala is een groeiende school, volop in beweging met 250 leerlingen en een heel open,
fijn team. Een school waar ouders betrokken zijn bij ONS onderwijs ( Ondernemend, Nieuwsgierig,
Samen). Onze school staat midden in de Hanzewijk in Kampen, waar wij er naar uitkijken een nieuw
schoolgebouw te mogen realiseren! Wij zoeken iemand die ervaring heeft als intern begeleider en
verantwoordelijkheid draagt voor de leerlingenzorg op onze school. Daarnaast heb je coördinerende,
begeleidende en coachende taken. Je bewaakt de zorgstructuur en de borging van de kwaliteit binnen de
school. Je helpt de leerkrachten en de ouders met hulpvragen over de leerlingen.
Je voert gesprekken met ouders, leerkrachten en externen en daarnaast ben je medeverantwoordelijk
voor vernieuwingsprocessen binnen de school en de stichting.
Je fungeert als:
● leercoördinator, en zet leren bovenaan de agenda;
● zorgregisseur, waarbij je samen met de leerkrachten de zorg voor kinderen vorm geeft;
● trendanalist, waarbij je samen met de leerteams en de school ambities bepaalt en bijstuurt waar en
wanneer nodig.
Naar wie zijn wij op zoek?
● Je hebt sterke communicatieve en coachende vaardigheden.
● Je durft een critical friend te zijn.
● Je bent vaardig in het doorontwikkelen van de zorgstructuur en je hebt praktische kennis op het
gebied van zorgvragen.
● Je hebt een onderzoekende en nieuwsgierige houding en je kan goed samenwerken.
● Je hebt de opleiding tot Intern Begeleider of de Master SEN succesvol afgerond.
● Je bent iemand die ontwikkelingen kan analyseren en rapporteren en het kwaliteitssysteem
samen met directie en team kan doorontwikkelen.
Wat bieden wij jou?
● Een plek op een fantastische school waar je je thuis voelt.
● Persoonlijke begeleiding door onze bovenschoolse IB-coördinator van stichting OOK.
● Een nauwe samenwerking met directie, onderwijsspecialist en onderwijsassistent
● De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-PO en je salaris is ingeschaald in functieschaal L11.
● Een betrokken, ambitieus en enthousiast team dat het verschil wil maken voor de kinderen.
Hebben we jouw interesse weten te wekken? We horen graag van je!
Je cv en motivatiebrief mag je zo spoedig mogelijk sturen naar cvunen@hetscalakampen.nl.
Sluitingsdatum: 10-11-2022.
Meer informatie nodig? Meer informatie over onze school is te vinden op onze website: www.hetscalakampen.nl.
Je mag ook bellen met directeur Cora van Unen op het nummer 038-3316308.
O.J.S. het Scala valt onder Stichting Openbaar Onderwijs Kampen: www.ookkampen.nl.

