Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar
enthousiaste, betrokken en inspirerende

Intern Begeleiders
Kindcentrum Johannes Calvijn 0,4 fte (2 dagen)
Maarten Lutherschool 0,3 fte (1,5 dag)
Voor de twee hervormde scholen in Genemuiden zijn wij op zoek naar intern begeleiders. Een combinatie van beide
vacatures is ook mogelijk. De vacature op de Maarten Lutherschool betreft een tijdelijke benoeming voor één schooljaar.

Ben jij onze nieuwe collega die
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vanuit een levend geloof in Jezus Christus wil werken in onderwijs dat gebaseerd is op gereformeerde grondslag
een afgeronde IB-opleiding heeft of bereid is deze zo spoedig mogelijk te starten
een analytisch vermogen heeft
bij voorkeur aantoonbare ervaring heeft
een bijdrage kan leveren aan de coördinatie en uitvoering van ons zorgbeleid en collega’s hierin coacht en begeleidt
procedures/protocollen kan ontwikkelen en implementeren
goede contactuele eigenschappen bezit
een professioneel en positief leer- en werkklimaat kan neerzetten
flexibel inzetbaar is

Wij bieden jou een
•
•
•
•
•
•

bevlogen team met hart voor kinderen en garantie op mooie en goede gesprekken over ons onderwijs
kindcentrum met 185 kinderen en een school met 75 kinderen, met betrokken ouders
teams die werken met een duidelijke visie op het onderwijs
open klimaat, waarin we waardering en respect voor elkaar hebben
scholengroep met 16 scholen waarin je veel professionele collega’s hebt en een sterk netwerk
werkgever met deze slogan: Jouw ontwikkeling maakt IJsselRijk!

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen
met Evert Jan Kip (directeur), tel. 06-46508257 of via mail
evertjankip@ijsselrijk.nl.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ben je geïnteresseerd?
Maak je interesse kenbaar door je motivatie en CV te mailen naar
evertjankip@ijsselrijk.nl, uiterlijk 8 juli 2022.

