Vacature Intern Begeleider

De Strandwacht is een school voor speciaal onderwijs (SO4) voor kinderen met
ondersteuningsbehoeften op gebied van gedrag. De leerlingen komen bij ons om zich te
ontwikkelen, maar niet alleen op didactisch gebied. Het welbevinden, het leren op
gedragsmatig gebied en het plezier in school zijn voor ons ook prioriteit. Toch hebben de
problemen op gebied van gedrag ook zijn uitwerking op het leren, daarom zijn IB-ers binnen
onze organisatie onmisbaar.
In het werk op De Strandwacht kom je in aanraking met verschillende
hulpverleningsinstanties, werk je samen met allerlei disciplines binnen de school en zorg je
het best passende onderwijs voor elke leerling. Elke dag is anders, elke leerling is uniek en
juist daarin schuilt de uitdaging. Durf jij die uitdaging aan
Wat bieden wij?
-

-

Werken met een unieke groep leerlingen, allemaal met een extra
ondersteuningsbehoefte.
Inschaling in de LC schaal, met doorgroeimogelijkheden.
Een divers team waarin veel samenwerking is tussen de verschillende disciplines. Je
werkt nauw samen met leerkrachten, onderwijsassistenten, RT-ers, orthopedagogen
en psychologen.
Een baan met veel diversiteit; groepsbegeleiding geven, instroom, doorstroom en
uitstroom van leerlingen begeleiden, overleggen met hulpverleningsinstanties,
scholing verzorgen en nog veel meer.

Wie zoeken wij?
-

Iemand die affiniteit heeft met de doelgroep in het speciaal onderwijs.
Iemand die zich echt wil richten op de didactische ondersteuning van onze leerlingen
en hierbij samenwerkt binnen het kernteam met de gedragswetenschapper.
Iemand die graag samenwerkt met alle verschillende disciplines binnen en buiten
onze organisatie.
Iemand die initiatief durft te nemen, kennis wil delen en open staat voor scholing om
zijn of haar expertise te verbreden en verdiepen.

Kom je een dagje meelopen om te zien of De Strandwacht bij jou past?

Informatie kan ingewonnen worden bij de directeur van de school: Anita Lette.
Tijdens kantooruren te bereiken via 070-325.4002.

Solliciteren kan door een motivatiebrief en cv te mailen naar a.lette@destrandwacht.nl.

