‘Gewoon goed onderwijs’

Stichting Initia zoekt

een intern begeleider /
kwaliteitscoördinator
voor ±0,6 FTE

Ben jij die intern begeleider/kwaliteitscoördinator die het expertiseteam van
stichting Initia komt versterken? Vanuit het expertiseteam begeleid je
schoolteams op effectieve wijze bij het afstemmen van hun pedagogisch en
didactisch handelen zodat de leerkracht afstemmingsgericht kan werken aan
het realiseren van een stevige basisondersteuning in de groep. Ambieer jij een
werkplek waarbij analyseren, onderzoeksmatig werken, samen leren en
ontwikkelen de norm is en waar jij jouw coachingsvaardigheden kunt
uitoefenen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zijn wij?
Stichting Initia bestaat uit zes scholen voor primair onderwijs in de gemeente
Dongen. De scholen hebben ieder een eigen onderwijsconcept en de
gemeenschappelijke visie dat het welbevinden van de leerlingen de basis is
voor de ontwikkeling tot zelfbewuste, sociaal vaardige, weerbare en kritische
jonge mensen. De scholen bieden de leerlingen een fijne schooltijd in een
veilig klimaat waar zij spelend leren, samenwerken en werken aan een stevig
basisfundament. Zij worden gestimuleerd om zich de vaardigheden die passen
bij een kansrijke toekomst eigen te maken. Dat geldt ook voor onze
medewerkers. Samen zetten we de extra stap die nodig is om het potentieel
van het kind optimaal te benutten.
Het expertiseteam van stichting Initia bestaat uit intern begeleiders,
orthopedagogen, remedial teachers, coaches en onderwijsspecialisten. Naast
de ondersteuning op leerling- en groepsniveau worden kennisbijeenkomsten,
intervisiemomenten en coachingstrajecten aangeboden. Wij werken samen met
diverse partners uit het (speciaal)basisonderwijs en de zorg. Hiermee realiseren
we samen met de schoolteams een divers en deskundig
ondersteuningsaanbod.
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Wat ga je doen?
Je gaat samen met twee collega's uit het expertiseteam werken binnen het
cluster van drie scholen, waar jij de kennisdrager op het gebied van
onderwijskwaliteit, basis- en extra ondersteuning bent. Je werkt tevens vanuit
een positieve en constructieve basis, beschikt over een hands-on mentaliteit
en bent de critical friend van jouw collega's. Daarnaast ben je zichtbaar in de
scholen. Je ondersteunt en coacht leerkrachten bij hun ondersteuningsvragen.
Je werkt handelingsgericht en indien nodig verricht je handelingsgerichte
diagnostiek om de onderzoeksvragen scherp te krijgen. Daarnaast cluster je
trends op schoolniveau en filter je professionaliseringsvraagstukken. Je
bepaalt samen met de teams de schoolambities op basis van data en
analyses. Je bent samen met directeur en team verantwoordelijk voor de
continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school.
Word jij al enthousiast? En passen kenmerken zoals: samenwerken,
afstemmen, analyseren, het opzoeken van de plek der moeite en
organisatietalent bij jou?

Wat vragen wij van jou?
• Je bezit advies- en coachingsvaardigheden om leerkrachten te ondersteunen
bij het oplossen van hun vragen en bent in staat hun kwaliteiten te benutten
bij het maken van analyses, een plan van aanpak en de implementatie
daarvan in de groep.
• Je begeleidt leraren in hun professioneel handelen om een stevige
basisondersteuning te realiseren.
• Je bent communicatief sterk.
• Je verbindt en stemt af op jouw gesprekspartner.
• Je bent samenwerkingsgericht en hebt daarbij oog voor de coördinatie van
de externe relaties.
• Je werkt zowel planmatig als systematisch vanuit een heldere structuur.
• Je draagt zorg voor een effectieve en efficiënte monitoring van de brede
leeropbrengsten.
• Je hebt zowel een onderzoekende als reflecterende houding.
• Je bent op de hoogte van de verschillende leertheorieën, van de laatste
trends en ontwikkelingen op het gebied van basis- en extra ondersteuning in
het onderwijs.
• Je beschikt over innovatiekracht en bent in staat om nieuwe
onderwijsontwikkelingen te vertalen naar de effecten voor kinderen met
specifieke ondersteuningsbehoeften.
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• Je staat stevig in je schoenen, kunt makkelijk relativeren, bent integer en
pragmatisch.
• Je schakelt snel tussen een grote diversiteit aan werkzaamheden en bent in
staat overzicht en grenzen te bewaken.
• Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau.
Wat bieden we jou?
• Een dynamische organisatie die volop in verandering is en waar jouw
bijdrage ertoe doet.
• Stichting Initia is een ontwikkelingsgerichte en lerende organisatie die
mensen wil inspireren tot persoonlijke ontwikkeling en die hen professionele
autonomie biedt.
• Een dienstverband in schaal L11 voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast
dienstverband.
• Op het dienstverband is de cao po van toepassing.
• Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en heb je zin om mee te bouwen aan
stichting Initia? Schrijf dan vóór 31 oktober een motivatiebrief, inclusief
curriculum vitae naar HR-adviseur Miranda Pijpers:
mirandapijpers@stichtinginitia.nl.
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in week 45.
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