Stichting Vrijescholen Athena zoekt voor De Kleine Johannes
per 1 augustus een enthousiaste en ervaren

Intern Begeleider m/v (0,6 wtf)
Organisatieprofiel:
Vrije School De Kleine Johannes is een school met 225 leerlingen. Ons onderwijs en onze pedagogische visie
zijn ontleend aan de ontwikkelingsvisie vanuit de antroposofie. Samen met de betrokken ouders en de
omgeving zet ons team zich in om een leeromgeving te creëren waarin onze leerlingen met zelfvertrouwen,
zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren ontwikkelen mogen en toegerust worden voor goede en zekere
stappen in het leven. Wij zijn een levende school, met een bevlogen team en wij gaan voor het tot bloei
komen van elke leerling!
Onderwijzen is ook opvoeden, dat is het uitgangspunt van de vrijeschool. Het gaat niet alleen om rekenen en
schrijven, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen individueel, maar ook in relatie tot de
sociale gemeenschap. De kern van het vrijeschoolonderwijs is dat rekening wordt gehouden met de
ontwikkelingsfase van het kind.
Vrijescholen Athena is een stichting van vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden-Nederland die
(basis)onderwijs aanbiedt vanuit antroposofische uitgangspunten en staat open voor iedereen die zich hier
toe aangetrokken voelt. De stichting wil in deze regio’s het vrijeschoolonderwijs bevorderen, steunen, in
standhouden en ontwikkelen.

Functieprofiel
Om de school een stap verder te brengen zijn we op zoek naar een IB-er die in staat is het beste naar boven
te halen in het functioneren van iedere leerkracht, zodat de leerkracht optimaal ten dienste kan zijn aan de
ontwikkeling van kinderen.
We zoeken iemand die in staat is anderen te laten groeien. Iemand die vanuit leerlijnen kan werken,
analytisch sterk is en op een hoog abstractieniveau kan denken en het team kan coachen. Specifieke ervaring
als IB-er is een pre, maar analytische en coachende vaardigheden en goed kunnen communiceren zijn
noodzakelijk. Het is van belang dat je affiniteit met het vrijeschoolonderwijs hebt en de wil om je in deze
vorm van onderwijs te verdiepen.

In de kern ligt er de volgende opdracht:
 Het verder invulling geven aan de zorgstructuur binnen de school.
 Het team ondersteunen en begeleiden in het doorontwikkelen van passend onderwijs op De Kleine
Johannes.
 Het realiseren van samenhang tussen het periode-onderwijs en het reguliere onderwijs dat gegeven
wordt volgens de methodes. Kennis van leerlijnen is daarbij essentieel.
 Stimuleren, faciliteren en borgen dat het beoordelen van de ontwikkeling van alle leerlingen meer is
dan een cito-score. Daartoe is jouw verantwoording naar buiten rijker dan niveauscores en het
gesprek over groeps- en handelingsplannen gelaagder dan instructiegroepen.
 De Intern Begeleider heeft een adviserende rol in het aannamebeleid van zij-instromers door te
onderzoeken of de school in staat is een passend onderwijsaanbod te verzorgen, waarbij het SOP
leidraad is.
 Binnen het samenwerkingsverband vertegenwoordig je actief De Kleine Johannes en draag je bij aan
de Deventer ambities rond (passend) onderwijs.
 Als onze Intern Begeleider sluit je aan bij de ontwikkelingen die in gang zijn gezet, vanuit een
proactieve houding merk je op wat goed gaat en wat nog beter kan!

Wij zoeken een coachende intern begeleider, die:










Werkt vanuit een stevige basis en ruime onderwijservaring heeft;
Energie krijgt van het coachen en begeleiden van teamleden. Je gaat regelmatig de klassen in om samen met
de leerkrachten te werken aan het didactisch- en pedagogisch handelen, waarbij je natuurlijk ondersteunt,
maar vooral de ander helpt om het zelf te doen;
Een kei is in analyseren en vanuit daar praktische vervolgstappen bepaalt. Zo bewaak je met ons de kwaliteit
van onderwijs en zorg;
Brede kennis in huis heeft van zorg aan leerlingen en kwaliteitszorg;
Analytisch en planmatig is en oog heeft voor de unieke ontwikkeling van elk kind;
Heel helder communiceert richting alle betrokkenen in en om de school en het samenwerkingsverband en
verbinding weet te leggen met interne en externe experts;
Bewust kiest voor het werken binnen het vrijeschoolonderwijs;
de volgende competenties beheerst:
o
o
o
o
o
o
o

Coachen
Analytisch denken
Proactief
Toegankelijk en communicatief
Flexibel
Samenwerken
Plannen en organiseren

Wij bieden:









Een bloeiende vrijeschool die volop in beweging is;
Een enthousiast, ervaren en hardwerkend team;
Een autonome én koersbepalende rol op het gebied van teamontwikkeling;
Stichting Vrijescholen Athena heeft een IB-netwerk voor alle aangesloten scholen waar onder leiding van de
onderwijskundige wordt gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling;
Bovenschoolse ondersteuning op gebied van kwaliteit, financiën, ICT en HRM;
De mogelijkheden en stimulans om jezelf te ontwikkelen;
Salariëring volgens cao po, reiskostenvergoeding en opleidingsmogelijkheden
Benoemingsomvang wtf 0,6 voor de periode van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband (0,6 - 0,8
wtf).

Interesse in deze vacature?
Contact informatie
Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:
Feminique Mulder, ib@vsdekleinejohannes.nl, 0570 626115
Website
www.vsdekleinejohannes.nl
Procedure
U kunt uw brief met curriculum vitae uiterlijk 5 juni 2022 sturen aan: Sollicitatiecommissie De Kleine Johannes, t.a.v.
dhr. L.J. Sint, Oosterstraat 3-A/B, 7413 XV Deventer, directie@vsdekleinejohannes.nl
De gesprekken met de kandidaten die daartoe worden uitgenodigd zullen plaatsvinden op woensdag middag 15 juni.

