De Dordtse Vrije School zoekt een INTERN BEGELEIDER KLEUTERBOUW, m.i.v.1 december 2017
aanstelling: 0,4 fte, functieschaal LB
De Dordtse Vrije School heeft 237 leerlingen, die verdeeld zijn over 4 kleuterklassen en klas 1 t/m 6. Vanaf 1 augustus 2018 zal er een 5e kleuterklas opgestart
worden. Per 1 januari 2017 is er voor 1 dag per week een kleuter-IB aangesteld die, vanwege een eigen praktijk, stopt met haar werkzaamheden op school.
Daarnaast is er nog een IB’er voor 0,7 fte werkzaam voor klas 1 t/m 6. De inbreng van beide Intern Begeleiders is van grote waarde voor het verder vormgeven van
het onderwijsbeleid van de SVZH in het algemeen en de Dordtse Vrije School in het bijzonder.
De Dordtse Vrije School is en
kleinschalige school in het centrum
van Dordrecht.
Ons onderwijs is gebaseerd op de
vrijeschool-pedagogiek.
Voor ons is 'leerstof ontvangen'
belangrijker dan 'les geven'. De
belevingswereld van het kind en de
ontwikkelingsfasen zijn voor ons
een essentieel vertrekpunt. Van
daaruit willen we bereiken dat elk
kind nieuwsgierig wordt en blijft.
Goed onderwijs is: een vuur
ontsteken!

De Dordtse Vrije School is een
van de negen scholen onder het
bestuur van de Samenwerkende
Vrijescholen Zuid-Holland.

De juiste kandidaat:
•
heeft een opleiding tot Intern Begeleider gevolgd;
•
heeft een HBO+ denk- en handelingsniveau;
•
beschikt over goede communicatieve vaardigheden en weet mensen aan te spreken en te motiveren;
•
heeft didactische onderwijskennis van het Vrije kleuteronderwijs en weet dit over te brengen;
•
heeft aantoonbare ervaring (minimaal 1 jaar) in een vergelijkbaar werkgebied binnen het onderwijs;
•
heeft affiniteit met het antroposofische leerplan en de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs;
•
heeft kennis van het jonge kind, specifiek de ontwikkelingsfases beschreven vanuit de antroposofie;
•
kan goed plannen, kordaat sturen, organiseren en delegeren;
•
is effectief, stressbestendig en kan flexibel samenwerken o.a. met de Schoolleider en (andere) IB-er;
•
werkt met enthousiasme mee aan onderwijsontwikkelingen en neemt hierin haar/zijn verantwoordelijkheid binnen het team;
•
is op de hoogte van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en weet dit in de praktijk te brengen;

Wij bieden:
- Een aanstelling voor bepaalde tijd conform CAO, met uitzicht op een vast dienstverband;
- Een mooie school met zeer betrokken collega’s, kinderen en ouders;
- Een uitdagende opdracht met alle kansen op duurzaam succes;
- Samenwerking met de directeur, de aanwezige IB-er en overige Intern Begeleiders van alle scholen binnen de Stichting Samenwerkende Vrijescholen
Zuid Holland en de kwaliteitsmedewerker van het stafbureau;
- Een bestuurlijke professionele basis van negen vrijescholen waarin veel mogelijkheden zijn voor vernieuwing, verbreding en verdieping;
- Ruimte voor scholing en ontwikkeling;
- Inschaling LB conform CAO PO.
Procedure:
Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Wij stellen het bijzonder op prijs als potentiële kandidaten
geattendeerd worden op deze vacature. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten van de SVZH voorrang. Meer informatie over de school kunt u vinden
op www.dordtsevrijeschool.nl. Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl. Verdere informatie over de functie kunt u
verkrijgen bij mevr. R. van der Kraan, schoolleider (078-6140106). U kunt uw sollicitatie, cv en motivatiebrief tot 30 oktober 2017 sturen naar
directie@dordtsevrijeschool.nl De gesprekken zullen gehouden worden in de eerste weken van november 2017.

