RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het
gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we (voortgezet)
speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen
met een specifieke onderwijsbehoefte.

VSO De Zwaai in Drachten
is m.i.v. 1 augustus 2018, op zoek naar een

Intern begeleider
(WTF 0,8)
Uw werkzaamheden
In de functie van intern begeleider heeft u, in relatie tot onderwijsinhoudelijke thema’s, een coachende en
begeleidende rol voor leerkrachten en onderwijsassistenten. U coördineert in samenwerking met de
gedragsdeskundige de leerlingenzorg binnen de afdeling. U coördineert vanuit een multidisciplinair team de
inhoudelijke ontwikkeling van de afdeling en neemt deel aan verschillende werkgroepen. U werkt nauw samen
met de teamleider. Nieuwe ontwikkelingen worden door u voorbereid en in gang gezet.
Uw werkplek
VSO De Zwaai is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar
uitgaande van het perspectief van de individuele leerling. Hoewel de leerlingen allemaal een cluster 4 indicatie
hebben, zijn er grote verschillen in ontwikkelingsniveau. Ook is er sprake van veel verschillende kinder- en
jongeren psychiatrische problemen, persoonlijkheidsproblemen en sociaal-maatschappelijke problemen
waarvoor een uitgebreid onderwijs- en zorgaanbod nodig is. Hierdoor kunnen leerlingen het bij hen passende
onderwijs en de noodzakelijke hulp krijgen.
Wij hebben een enthousiast team waarbij we een werkwijze hanteren waarin het kind centraal staat.
In onze visie is het belangrijk dat we gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden van onze leerlingen en van
daaruit gedrag en leerpotentie in positieve zin te beïnvloeden.
De leerkrachtondersteuner zal met groepjes leerlingen aan het werk kunnen gaan.
Wat wij vragen
 volledige onderwijsbevoegdheid;
 bij voorkeur opleiding intern begeleider of de bereidheid deze opleiding te volgen;
 uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen deze te vertalen in het samenwerken met
leerlingen, teamleden en ouders;
 ruime ervaring in het speciaal onderwijs, cluster 4;
 ervaring met coachen/begeleiden van leerkrachten als intern begeleider;
 kennis van externe hulpverleningsorganisaties zoals bijv. jeugdhulpverlening;
 flexibele werkhouding;
 kennis van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen het speciaal onderwijs en deze kunnen toepassen
in de praktijk.
Wat wij bieden
 inschaling in schaal 10, conform de CAO voor het Primair Onderwijs;
 interne scholings- en begeleidingsmogelijkheden;
 het betreft een aanstelling met uitzicht op vast.
Meer weten?
Meer informatie kunt u vinden op www.renn4.nl. U kunt ook contact opnemen met Ada Delhaye (tel 0629075787) teamleider VSO De Zwaai. De functiebeschrijving is aan te vragen bij k.riemersma@renn4.nl
Wij nodigen u uit uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk woensdag 5 september a.s. te mailen naar
k.riemersma@renn4.nl . De gesprekken vinden plaats in week 37.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

