Bij UN1EK ligt de focus op het integraal aanbieden van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam vier integrale kindcentra, veertien scholen voor christelijk primair basisonderwijs,
zeventien peuterspeelzalen en dertien locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang.
Onze professionele medewerkers maken het verschil.
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij als een vanzelfsprekendheid in een leven lang leren voor
zowel onze kinderen als onze medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid
van alle medewerkers. We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en
faciliteren hen om hun UN1EKe werk te doen.

Intern begeleider CBS De Groene Hoek
Per 1 augustus 2018 voor 0.4 fte
CBS De Groene Hoek
CBS de Groene Hoek is een warme, open, christelijke basisschool. Het is een veilige, prettige
omgeving waar kinderen (en ouders) graag naar school komen. Op De Groene Hoek wordt op
klassikaal lesgegeven. Er staat een investering in ICT voor komend jaar in de planning, met de
nodige impact op de manier van lesgeven. Verder wordt er gewerkt aan de doorgaande
leerlijn met een inpandige BSO en de uitbreiding van peuteropvang (2-4 jaar) dit jaar.
Op dit moment heeft CBS De Groene Hoek een aandachtspunt in het verder ontwikkelen en
toepassen van de wet passend onderwijs in haar reguliere onderwijsaanbod. Het beredeneerd
aanbod bij kleuters, onderwijs aan kinderen met ontwikkelingsvoorsprong / hoogbegaafdheid
en dyslexie zijn drie aandachtsvelden waar komend jaar extra op ingezet wordt, net als
differentieren in de groepen, het verbeteren van de doorgaande leerlijn voor leerlingen met
een aparte onderwijsbehoefte, leerlingen met gedragsproblematieken en en kleinere en
grotere zorgvragen en differentieren met inzet van ICT.

Intern begeleider
Op CBS De Groene Hoek zijn we op zoek naar kennis en ervaring over de wet passend
onderwijs, om dit beter te kunnen toepassen en borgen in ons huidige onderwijssysteem. Hoe
kunnen we het aanbod in de groepen verbreden? Hoe kunnen we meer in de groepen
differentieren om de talenten van kinderen aan te spreken? Hoe kunnen we de
onderwijsbehoeften van alle leerlingen beter in beeld krijgen? Hoe kunnen we een effectieve
manier van verslaglegging invoeren? Wat hebben leerkrachten in hun
ondersteuningsbehoefte nodig om aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen te
kunnen voldoen? Hoe kunnen we het zorgbeleid vormgeven op De Groene Hoek om
leerlingen proactief te kunnen helpen en het beste uit hen te halen?
Vanuit het werkdruk-akkoord is er tijdelijk financiele ruimte voor een intern begeleider, die
kennis, kunde en ervaring rondom passend onderwijs meebrengt en meewerkt aan een
verbeterde onderwijs- en zorgorganisatie op De Groene Hoek.
Wij zijn op zoek naar een intern begeleider die als lid van het management team, een actieve
input levert aan de onderwijs-inhoudelijke ontwikkeling op CBS De Groene Hoek en die als
sparringpartner van de huidige IB-er en directie het zorgbeleid en de toekomstige
zorgstructuur op De Groene Hoek wil helpen vormgeven.
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Functie-eisen
Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van passend onderwijs, dus kennis over
doorgaande leerlijnen, leerlingkenmerken en gedragsproblematieken en benodigde
leerkrachtvaardigheden. En je hebt de vaardigheden en autoriteit om dat over te brengen op
teamleden. Een afgeronde opleiding voor interne begeleiding is een pre,
coachingsvaardigheden is een must.
Je bent daadkrachtig, je staat stevig in je schoenen en je bent flexibel. Je bent
oplossingsgericht en zelfstandig. Je hebt communicatieve en coachende vaardigheden en je
vindt samenwerken belangrijk. Je denkt op beleidsniveau en je functioneert op management
werk- en denkniveau.

Aanvullende informatie
De functie is een tijdelijke betrekking van 1 jaar. Bij goed functioneren kan de betrekking als
leerkracht binnen Un1ek gecontinueerd worden. Indien de formatie het toelaat binnen de
Un1ek-onderwijslocaties, kan ook continuering van de IB-functie een optie zijn.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Susan Stolze (directeur) 010 5920075 of
directie@cbsdegroenehoek.nl of de website www.cbsdegroenehoek.nl
Conform de sollicitatieprocedure kunnen belangstellenden voor 29 juni 2018 een brief en CV
sturen naar sollicitaties@un1ek.nl
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