Brede school het Anker
zoekt m.i.v. 1 augustus 2018 of zo spoedig mogelijk daarna een

ambitieuze en energieke intern begeleider voor
2 tot 3 dagen per week
die hart heeft voor onze leerlingen en leerkrachten didactisch
kan ondersteunen. Als echte onderwijsprofessional werk je ook
aan je eigen ontwikkeling.

Jouw profiel
✓ Affiniteit met het speciaal onderwijs is een must, ervaring is
een pre.
✓ Gemotiveerd om een duurzame bijdrage te leveren richting
inclusief onderwijs.
✓ Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kan op
verschillende niveaus communiceren.
✓ Je staat stevig in je schoenen en beschikt over een gezonde
dosis geduld, humor, relativeringsvermogen en flexibiliteit.
✓ Je bent een stabiele en verbindende persoonlijkheid.
✓ Je kunt intensief samenwerken met zowel interne als externe
andere experts.
✓ Je beschikt over motiverende en stimulerende
coachingsvaardigheden en stimuleert het met en van elkaar
leren.
✓ Je weet opbrengsten te vertalen naar (mogelijk) in te zetten
acties.
✓ Je hebt een PABO-diploma, aangevuld met Master-EN of
soortgelijke opleiding of bent bereid de Master-EN te behalen.
✓ Je hebt IB-ervaring en/of een IB-opleiding of bent bereid deze
te volgen.
✓ Affiniteit met vernieuwing en verandering waaronder denken
en werken vanuit pedagogische tact en IPC.

Ons aanbod
✓ Een ambitieus team dat iedere dag naar ontwikkeling streeft.
✓ Ruime faciliteiten voor professionele en persoonlijke groei.
Denk aan de ondersteuning bij het volgen van een opleiding,
trainingen via de KANS academie, ontmoetingen in het KANS
café en studiedagen.
✓ Je krijgt een aanstelling als leerkracht met de taak van Intern
Begeleider.
✓ Er is een ruime overdrachtsperiode.

is een innovatieve en
inspirerende leergemeenschap
in Wijk bij Duurstede.
In het Anker werken speciaal
(basis)onderwijs De Driehoek,
basisschool ’t baken,
kinderopvang Kind&Co en
Loket Wijk intensief samen op
weg naar inclusief onderwijs.
www.hetanker-wijk.nl
We werken met kleine groepen,
met een veilig pedagogisch
klimaat en veel structuur.
De Driehoek maakt deel uit van
de Stichting

Gewoon Speciaal.
Op onze vijf scholen krijgen
kinderen van 3 tot 14 jaar met
specifieke onderwijs- en
zorgbehoeften de kans om hun
talenten te ontwikkelen. Wij
werken aan zo goed mogelijk
onderwijs voor ieder kind.
Ons expertisecentrum ‘KANS in
onderwijs’ is gespecialiseerd in
het begeleiden, onderzoeken
en behandelen van kinderen
met een ontwikkelingsstoornis, leer- of
gedragsproblemen. KANS
begeleidt, coacht en traint ook
leerkrachten, teams en ouders.
www.gewoonspeciaal.com

Solliciteren
Wil je meer weten over deze
vacature of wil je een keer
langskomen om de sfeer op
onze school te proeven? Bel
dan met:
Inge Westerveld, 06 23296231.

een KANS voor elk kind

Je sollicitatie (motivatie en
c.v.) kun je mailen naar:
directie.dedriehoek@gewoonsp
ciaal.com
Doe dit voor 14 juni 2018.

