Montessorischool Ede van Stichting Proominent
zoekt een enthousiaste en deskundige

intern begeleider
( 0,4 – 0,7 fte )

Ben jij die enthousiaste intern begeleider, die een school
laat groeien en zich wil inzetten voor onderwijs en
ondersteuning voor alle kinderen op de Montessorischool
Ede? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zijn wij
WIJ ZIJN DE MONTESSORISCHOOL EDE... …. Eén school met twee locaties die vanuit dezelfde Montessorivisie werken. Beide locaties kennen een eigen sfeer. Ieder
kind kan zich daardoor ontwikkelen in de omgeving die het beste bij hem of haar
past. Onderwijs begint voor ons bij ieder kind. Wij willen kinderen en hun behoeften
zien en zien wat zij nodig hebben om een volgende ontwikkelingsstap te zetten. Wij
bieden kinderen een omgeving die deze interesse prikkelt en ruimte om op basis
hiervan aan de slag te gaan.
Wij zijn een veilige en warme school. Kinderen durven bij ons zichzelf te zijn en zichzelf te laten zien. Zij durven eigen keuzes te maken en daarvoor te gaan staan. ‘Vrijheid in gebondenheid’ is een belangrijk uitgangspunt. De individuele keuzevrijheid
van ieder kind wordt beperkt door de belangen van de kinderen en de volwassenen
om hem of haar heen. Gelijkwaardigheid en maatwerk zijn belangrijke uitgangspunten in ons onderwijs.
Functiebeschrijving intern begeleider
Als onze intern begeleider bouw je verder aan de structuur om collega’s en kinderen te ondersteunen en kinderen optimaal te laten leren en ontwikkelen. Je hebt
voldoende kennis van de ontwikkeling van kinderen en je geeft richting, stimuleert
eigenaarschap en bent coachend aanwezig in de klassen. Als sparringpartner van
de directeur neem je eigen verantwoordelijkheid en ben je goed in staat om data te
analyseren, te interpreteren en hier actief mee aan de slag te gaan. Mede door jouw
inzet en adviezen krijgen onze kinderen het onderwijs en de ondersteuning die ze
nodig hebben. Samen met jou, gaan wij voor elke dag groei!

Wij zoeken een gedreven intern begeleider met ervaring die:
• werkt vanuit relatie en mensen kan verbinden;
• is in staat om samen te werken met externe partners uit het netwerk in onze regio;
• vriendelijk én duidelijk is en anderen kan motiveren;
• communicatief en sociaal vaardig is in contact met kinderen, collega’s en ouders;
• fouten durft te maken;
• goed kan plannen, organiseren, structureren en concrete handelingsadviezen kan
geven;
• vaardig is in het coachen en begeleiden van leerkrachten en gaat regelmatig de
klassen in;
• een relevante opleiding, zoals hbo intern begeleider of Master SEN heeft afgerond, of aantoonbare relevante werkervaring heeft en bereidheid een opleiding
te volgen.
• kennis heeft van/affiniteit met montessorionderwijs of ervaring binnen vernieuwingsonderwijs;
Wij bieden:
• een uitdagende baan. (0,4-0,7 fte) in een mooie en positieve school met veel
mogelijkheden. Een verdere uitbreiding van werktijdfactor na de zomervakantie
behoort tot de mogelijkheden.
• onderwijs waar gewerkt wordt vanuit de Montessorivisie.
• een enthousiast, collegiaal en betrokken team.
• een netwerk van sterke partners om mee samen te werken;
• Volop mogelijkheden qua scholing en begeleiding

Ben jij onze nieuwe Intern Begeleider?
Dan ontvangen wij graag je motivatie en je curriculum vitae, per mail op
a.vanhijum@proominent.nl voor 22 januari.
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kan je contact opnemen met
Aukje van Hijum, directeur, op telefoonnummer 06 409 86 186

www.edesemontessorischool.nl

samen plezier in onderwijs
www.proominent.nl

