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Roncalli, Sint Jan Baptist en Sint Jozef zoeken samen een 

intern begeleider 

Basisschool Roncalli wil passend 
onderwijs bieden aan alle vier- tot 
twaalfjarigen uit Balgoij.  
Ruim vijftig kinderen zijn verdeeld 
over drie klassen.  
Onze leerlingen vormen met elkaar 
één school, leren en spelen samen 
en houden van hard werken.  
De leerlingen krijgen krachtige 
instructies, tonen een grote 
zelfstandigheid en motivatie en 
groeien in de richting van 
zelfverantwoordelijk leren. 
De ouders zijn betrokken, 
hulpvaardig en actief.  
Ook het schoolteam weet van 
aanpakken. Samen dragen we de 
school, de brede vorming van onze 
leerlingen en de ontwikkeling van 
ons onderwijs. We maken werk van 
onze professionalisering.

De teamleden van Basisschool Sint Jan 
Baptist voelen zich samen verantwoor-
delijk voor passend onderwijs aan alle 
basisschoolkinderen in Batenburg.  
45 leerlingen krijgen les in twee- of 
drievoudige combinatiegroepen.  
Onze kleine ‘school in de stad’ biedt 
geborgenheid als basis voor een brede 
ontwikkeling. Effectieve instructie 
bieden we zoveel mogelijk verbonden 
aan. Coöperatieve werkvormen 
gebruiken we volop. Zo creëren we tijd 
en ruimte om aan te sluiten bij elk 
kind. Leerlingen zijn eigenaar van hun 
leerproces en werken vanzelfsprekend 
samen. Teamleden ervaren in 
toenemende mate dat ze eigenaar zijn 
van de onderwijsontwikkeling.  
In 2019-2020 verhuist de school naar 
een nieuwe multifunctionele 
accommodatie.

Daltonschool i.o. Sint Jozef is de 
dorpsschool van Niftrik. Sint Jozef telt 
zo’n 35 leerlingen.  
De school onderscheidt zich door 
kleinschaligheid en veel aandacht 
voor de ontwikkeling van het 
individuele kind. Sint Jozef draagt de 
kleur “daltonschool”. Leerlingen zijn 
zelfstandig, werken samen en maken 
eigen keuzes. In 2019 vindt een 
visitatie plaats van de dalton-
vereniging en ontvangen we als 
school het daltoncertificaat. 
Vanaf groep 2 krijgen alle kinderen 
een eigen weektaak afgestemd op 
hun onderwijsbehoeften en talenten. 
Het hele team voelt zich 
verantwoordelijk voor het onderwijs 
aan alle kinderen. Open 
communicatie en samenwerking met 
ouders is voor ons vanzelfsprekend.

Samen zijn we op zoek naar een deskundige, energieke en stevige intern begeleider die 

 bewust kiest voor het werken op kleine scholen: 

 kinderen met zichzelf kan vergelijken en doelgericht kan bijdragen aan hun individuele en gezamenlijke groei, 

 in kleine teams zelfstandig en collegiaal functioneert en verantwoordelijkheid deelt,  

 van aanpakken weet en niet bang is voor onderwijskundige vernieuwingen,  

 de charme ziet van de dorpsgemeenschappen;  
 een kei is in afstemming: 

 ons ondersteunt bij de afstemming van ons onderwijs op behoeften van kinderen (en hun ouders),  

 in gesprek blijft met leerkrachten, hun regie versterkt, hen zaken toevertrouwt én hen bij de les houdt, 

 oog heeft voor de verschillen in ondersteuningsbehoeften en ontwikkeldoelen tussen de drie scholen,  

 structuur in de onderwijsondersteuning weet aan te brengen (én indien nodig los weet te laten); 
 een professioneel en prettig klankbord is: 

 gemakkelijk in- en uitzoomt, snel overzicht heeft, scherp analyseert, soepel denkt en vlot schakelt,  

 kritisch en ondernemend is, van zich laat horen, graag meedenkt en –praat en goed luistert, 

 goed samenwerkt en overlegt met collega-i.b.’ers van andere scholen, waaronder de vierde kleine school, 

 een post-HBO- of Masteropleiding heeft afgerond die aansluit op de functie en dit profiel. 

Het betreft een LB-functie. De vacatureruimte is 0,55 à 0,6 fte. Ingangsdatum 1 augustus 2018.  

U kunt uw sollicitatiebrief en CV sturen naar thea.alkemade@kansenkleur.nl, tot en met zondag 3 juni 2018.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 8 juni. 
 
Voor meer informatie over de scholen en de functie kunt u contact opnemen met Thea Alkemade, 
meerscholendirecteur, telefoon 06-42899884, en met de locatieleiders van de scholen (contactgegevens zie websites). 
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