Het bestuur van CNS Nunspeet zoekt voor de Da Costaschool per 1 augustus 2020 een

intern begeleider

(wtf 0,5)

Wij zoeken een intern begeleider die:

Korte omschrijving van CNS

•

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet verzorgt
sinds 1965 protestants christelijk onderwijs op vijf
basisscholen in Nunspeet en Elspeet. Het onderwijs
wordt gegeven vanuit een levende relatie met Jezus
Christus. De scholen zijn gericht op optimale
ont wikkeling van elke leerling. Met het oog daarop
zijn de schoolteams in beweging. Elke CNS school
heeft de ruimte om zich onderwijskundig te profileren. De ontwikkeling van Passend Onderwijs wordt
gezamenlijk gedaan. Verder wordt nauw samengewerkt op het vlak van beleidsvoorbereiding, interne
begeleiding, ICT-beleid en professionalisering. Het
bestuur streeft naar brede pedagogische samenwerking op gemeentelijk niveau. Daartoe wordt
actief samenwerking gezocht met professionele
organisaties die zich richten op 0-12 jarigen.
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van harte de grondslag van de school (Bijbel en de drie formulieren van Enigheid)
onderschrijft
een IB-opleiding met succes heeft afgerond of bereid is deze te volgen
ervaring heeft met het coördineren en monitoren van processen rondom leerlingenzorg
een coach kan zijn voor de leerkrachten
de zorgstructuur onderhoudt (leerlingenbesprekingen, groepsbesprekingen en groeidocumenten opzetten)
trendanalyses opmaakt van de onderwijsopbrengsten (kwalitatief en kwantitatief)
adviseert over de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen en opp’s opstelt
deelneemt aan het managementteam
oog voor collega’s, kinderen en ouders heeft vanuit een persoonlijke christelijke levenshouding
kennis en vaardigheden op het gebied van leerlingenzorg onderhoudt
kennis van en ervaring met het gedachtegoed van passend onderwijs
inhoudelijk de onderwijsassistenten kan aansturen
beschikt over goede communicatieve vaardigheden, passend bij de functie
vaardig is in het schrijven van protocollen en plannen

Meer informatie: www.cnsnunspeet.nl

De Da Costaschool biedt:
•
•
•
•
•
•

een uitdagende baan in een professionele omgeving
een schoolconcept gericht op persoonlijke ontwikkeling van leerlingen
een ervaren, betrokken en collegiaal team
een school met ongeveer 135 kinderen
inschaling in L 11 schaal
een netwerk van IB collega’s binnen het CNS

Meer informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de directeur van de school: Albert Magré
mobiel: 06 - 42 18 24 98, mail: albertmagre@cnsnunspeet.nl
De sluitingstermijn voor het inzenden van de sollicitatiebrieven met CV is donderdag 5
maart 2020. Met geselecteerde kandidaten zal een gesprek gepland worden. De gesprekken
vinden plaats in de periode maart en april 2020. Een assessment kan deel uitmaken van
de procedure.
Sollicitatiebrieven kunt u sturen naar:
Da Costaschool
t.a.v. de directeur A. Magré
Eeckelhagen 37, 8071 ZR Nunspeet
of mailen naar
dacostaschool@cnsnunspeet.nl

Korte omschrijving van de school
De Da Costaschool telt ruim 135 leerlingen. De
leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen. Het team
bestaat uit ca. 11 enthousiaste collega’s, die goed
onderwijs geven aan de kinderen in een veilig
klimaat. Dat gebeurt vanuit verschillende functies
(leerkracht, onderwijsassistent, intern begeleider,
directeur) en vanuit onderlinge waardering en
betrokkenheid.
De Da Costaschool is een toegankelijke school, met
meedenkende ouders die tevreden zijn over de
school. In de groepen heerst een prettig klimaat en
er is een gezonde basis voor ontwikkeling.
Er wordt veelal gewerkt vanuit het leerstofjaarklassensysteem in gecombineerde groepen. Voor de
ondersteuning van de leerlingen is gekozen voor
het model Handelingsgericht Werken. De school
werkt aan een sterke basisondersteuning en heeft
daarnaast bijzondere aandacht voor leerlingen met
speciale behoeften.
Meer informatie: www.dacostaschool.net

