
Een plek in een team waarbij er naast een professionele cultuur
ruimte is voor gezelligheid en ontspanning;
Overlegmomenten met collega's binnen het IB-netwerk van CPOW; 
Salaris conform CAO Primair Onderwijs, schaal L11;
De vacature is eventueel uit te breiden met lesgevende taken;
Samenwerken met ervaren IB-collega die de school goed kent;
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één schooljaar. Bij goed
functioneren en formatieve ruimte is er uitzicht op een vaste
aanstelling.

Wie is CPOW?
CPOW staat voor Confessioneel Primair Onderwijs Waterland. Wij
verzorgen bijzonder basisonderwijs, algemeen bijzonder Montessori
onderwijs, speciaal basisonderwijs, onderwijs voor nieuwkomers en
onderwijs voor 10-14 jarigen op 19 schoollocaties in de gemeentes
Purmerend, Waterland, Edam-Volendam, Landsmeer en Beemster.

Het onderwijsaanbod van CPOW is divers. Al onze scholen laten zien
waar wij voor staan als organisatie. De gezamenlijke waarden die aan ons
handelen en onze keuzes richting geven zijn: vertrouwen, verbondenheid
en ertoe doen.

Wat bieden wij onze nieuwe intern begeleider?

Praktische informatie en procedure
Je kunt je motivatiebrief/filmpje en cv sturen naar info@demarimba.nl
ter attentie van de directie: Lindsey Hoogterp en Jasmijn Karsten. De
sluitingsdatum is op zondag 8 mei 2022. Op donderdag 12 mei 2022
hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 16 mei, tussen 18.00-
21.00 uur.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen via bovenstaand 
e-mailadres of bellen naar: 0299-472274.

Streeft naar een optimale ontwikkeling van iedere leerling;
Continu naar schoolontwikkeling streeft, een analytische blik en
onderzoekende houding heeft;
De verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie en uitvoering van het
zorgbeleid binnen onze school;
Bouwt aan kwalitatief goed onderwijs door leerkrachten optimaal te
begeleiden en te ondersteunen;
Leerkrachten coacht en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van
(groeps-) plannen en de begeleiding van leerlingen;
Goede communicatieve vaardigheden bezit en deze inzet in contact met
leerkrachten, ouders, leerlingen en externen contacten;
Goed kan samenwerken, proactief en flexibel is;
Sparringpartner is binnen het managementteam;
In het bezit is van een afgeronde IB-opleiding/Master SEN of bereid is om
deze te behalen;
Die ruimte biedt aan “de stem” van de leerling en daarbij eigenaarschap
stimuleert;
Een actief netwerk onderhoudt of deze weet op te zetten m.b.t.
leerlingenzorg.

Per 1 augustus 2022 zoekt basisschool De Marimba een: 

Intern begeleider 

Kom jij werken in een team waar verbinding centraal staat?
De Marimba is een oecumenische basisschool waarbij het motto is: Samen kom
je verder! Het team van De Marimba bestaat uit 35 collega’s. Op De Marimba
werken we aan de hand van 6 belangrijke kernwaarden: verbondenheid,
waardering, vooruitgang, veiligheid, structuur, en nieuwsgierigheid. Onze
school telt circa 330 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. Ons onderwijs
wordt vormgegeven vanuit een goed pedagogisch klimaat. Hierbij wordt o.a.
gebruik gemaakt van De Vreedzame School en de gouden- en zilveren weken. 

Wij zoeken een intern begeleider die: 

Samen komen we verder, sluit jij je aan bij ons team ?

Vacature
Intern begeleider 0,4 FTE


