Punt Speciaal is van ons allemaal!
Voor Werkenrode School afdeling VMBO zoeken wij een enthousiaste IBer voor 16 uur per week (wtf 0,4) per 1 juni 2021
IB-er (Intern Begeleider) wtf 0,4

Onderwijsgroep Punt Speciaal
bestaat uit de scholen:
Talita Koemi Nijmegen,
De Kom Druten,
Brede zorgschool de Cambier
Tiel,
SO-VSO Mikado Gennep,
Werkenrode School Groesbeek
en
St. Maartenschool Ubbergen.

Wat ga je doen?
In onze visie staat de leerling centraal, om die leerlingen heen zijn een
aantal processen waarbij de intern begeleider een belangrijke rol vervult.
Vanuit die rol
· volg je de leerling middels diverse overlegvormen.
· initieer, implementeer en bewaak je
onderwijsontwikkelingsprocessen.
· neem je methode onafhankelijke toetsen af om de voortgang van
de leerlingen te monitoren.
· adviseer en ondersteun je het team op leerling niveau maar ook
op groeps- en schoolniveau, je bent de gesprekspartner van de
teamleden op onderwijskundig/didactisch gebied.
· heb je een signalerende functie

Samen verzorgen zij het
speciaal onderwijs voor circa
1200 leerlingen.

·

Binnen Onderwijsgroep Punt
Speciaal coördineert Partner
Passend Onderwijs de
specifieke ondersteuning van
leerlingen in het reguliere
onderwijs.

·

Het bestuursbureau is gevestigd
in Malden.
Meer informatie kunt u vinden
op onze website:
www.puntspeciaal.nl

·

ben je verantwoordelijk voor de monitoring van de
ontwikkelingsperspectieven (OPP) en schrijf je de start-OPP.
ben je verantwoordelijk voor de aanvraag van de
toelaatbaarheidsverklaringen (TLV).
beslis je mee over intake en plaatsing van leerlingen op leerroute
vmbo.

Je hebt affiniteit en bekendheid met het VMBO onderwijs en je vormt als
onderwijskundig en didactisch deskundige, een duo met de
orthopedagogen (en teamleiders) voor de invulling van de leerlingenzorg.
Je brengt de opbrengsten van leerlingen, groepen en school in kaart.
Daarbij heb je uitdrukkelijk oog voor de ondersteuningsbehoeften van de
individuele leerlingen in relatie tot de opbrengsten en weet hierin het
team op de juiste manier te begeleiden.
Dit verwachten wij van jou
Je hebt een visie op leren en jongeren met een beperking. Je hebt
vakinhoudelijke ervaring met VMBO en je kunt dit naar een passend
lesaanbod vertalen. Je hebt het lef om keuzes te maken en je kunt deze
beargumenteren. Je bent communicatief vaardig, ‘laagdrempelig’ en je
hebt een coachende werkwijze. Je bent inspirerend voor het team, bezit
relativeringsvermogen en humor.
Je staat open voor feedback en je staat stevig in je schoenen.
Je bent in het bezit van een afgeronde Master SEN of opleiding intern
begeleider of vergelijkbaar (of bereid deze te volgen).
Dit bieden wij jou
Het gaat om een dienstverband voor 16 uur per week. Deze functie is bij
ons ingeschaald in 11 cao PO. Deze functie is in eerste instantie voor een
jaar.
Wil je meer weten?
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met
Carla Janssen (teamleider VMBO, c.janssen@puntspeciaal.nl).
Heb je interesse en wil je solliciteren?
Tot 28 april 2021 kun je je cv met motivatiebrief mailen naar
c.janssen@puntspeciaal.nl. De gesprekken staan gepland in de week van
17 mei.

