Vacature Intern Begeleider / Orthopedagoog
Stichting Initia is met haar zes scholen het grootste schoolbestuur voor basisonderwijs in Dongen.
In de ogen van Stichting Initia is het welbevinden van de leerlingen de basis voor ontwikkeling.
De kernvakken staan daarbij centraal en er is oog voor de brede ontwikkeling van de leerlingen, waarbij
leerlingen gestimuleerd worden om zich de vaardigheden die passen bij een kansrijke toekomst eigen te
maken.
Wanneer een leerling op de eigen basisschool meer ondersteuning nodig heeft dan vanuit het
‘reguliere’ aanbod kan worden geboden, wordt binnen Stichting Initia het ondersteuningsteam geraadpleegd.
In overleg met ouders, de school en een deskundige vanuit het ondersteuningsteam wordt bepaald welke
ondersteuning het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
Het ondersteuningsteam bestaat uit intern begeleiders, orthopedagogen, remedial teachers, coaches en
onderwijsspecialisten. Naast de ondersteuning op leerling- en groepsniveau worden voor de medewerkers van
Stichting Initia kennisbijeenkomsten, intervisiemomenten en coachingstrajecten aangeboden. Wij werken
samen met diverse partners vanuit het speciaal (basis)onderwijs en de zorg. Hiermee realiseren wij een divers
en deskundig ondersteuningsaanbod.
Het ondersteuningsteam is op zoek naar een collega:
Intern begeleider/ orthopedagoog
Wij zoeken een ervaren Intern Begeleider en/of orthopedagoog met affiniteit voor het jonge kind die:
•
•
•
•
•
•
•
•

een opleiding en/of aantoonbare scholingen (op HBO+/WO-niveau) heeft in het begeleiden van
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
ruime ervaring heeft in het IB-werk en bekend is met de routes binnen de
samenwerkingsverbanden of bereid is om zich dit zo snel mogelijk eigen te maken;
op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in het onderwijsveld;
handelings- en oplossingsgericht kan werken;
openstaat voor verschillende inzichten en expertises en een professionele houding heeft binnen
een team;
snel een situatie analyseert en daar advies over kan geven;
communicatief vaardig is en goed kan plannen en organiseren;
in staat is om korte interventies op te pakken op leerling-, leerkracht- en/ of groepsniveau.

Voor deze functie is een onderwijsbevoegdheid en/of een afgeronde opleiding tot orthopedagoog een pré.
Wij bieden:
• een gevarieerde baan;
• een dienstverband van 24 uur per direct voor de duur van een jaar met uitzicht op een
dienstverband voor onbepaalde tijd;
• een goede werksfeer binnen een enthousiast en professioneel ondersteuningsteam;
• arbeidsvoorwaarden inclusief salaris volgens CAO primair onderwijs.
Sollicitatieprocedure:
Je kunt je sollicitatie, voorzien van een motivatiebrief en CV, via email tot uiterlijk 14 december richten aan:
Floor de Hoogh, teamleider ondersteuningsteam (floordehoogh@stichtinginitia.nl)
Voor meer informatie kun je met haar contact opnemen via het telefoonnummer: 06-27117365.

