Per 1 mei 2019 zijn wij wegens tijdelijke afwezigheid op zoek naar een gemotiveerde, resultaatgerichte,
positief kritisch ingestelde.

(tijdelijk) Intern Begeleider 28-40 uur per week (0,6 - 1,0 fte)
lerend vermogen – samenwerken – verantwoordelijkheid

Wie zijn wij
Scholengroep OPRON is het netwerk van scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten MiddenGroningen, Stadskanaal en Veendam. Tot Scholengroep OPRON behoren 15 scholen voor basisonderwijs,
1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De 17 scholen werken
vanuit de kernwaarden lerend vermogen, samenwerken en verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van de
kwaliteit van ons onderwijs. Scholengroep OPRON is volop in beweging, waarbij professionele ondersteuning en
sturing geboden wordt aan planmatige school- en leiderschapsontwikkeling.
Wat bieden wij
Je functie
Samen met de directeur en het team draag je zorg voor een continue verbetering en borging van de
onderwijsondersteuning en kwaliteit. Je organiseert en coördineert de ondersteuning op schoolniveau gericht op
de ontwikkelingslijnen van de leerlingen en leerkrachten. Je draagt daarnaast zorg voor professionalisering.
Als vraagbaak ben je een sparringpartner voor de ouders, leerlingen en de leerkracht. Je gaat oplossingsgericht te
werk en indien nodig weet je de weg te vinden naar externe partners. Je bent ondersteunend bij de afname van
toetsen, analyseert trends en toets-resultaten en hebt een coördinerende taak bij de organisatie rondom de
opbrengsten van de leerlingen.
 Je werkt nauw samen met de directeur van de school aan de waarborging van onderwijskwaliteit.
 Je coördineert de uitvoering van het ondersteuningsaanbod ten behoeve van de kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften.
 Je onderhoudt contacten met zowel interne als externe partners ten behoeve van de leerlingenzorg.
Je profiel
In je rol ben je sterk verbindend, neemt initiatief en leiding. Je kunt samenwerking tot stand brengen en
zorgprocessen in de school en in de groep coördineren en monitoren. Je kunt innovatie en ontwikkeling
vormgeven, zodanig dat er concrete doelstellingen zijn gesteld ten aanzien van opbrengst- en handelingsgericht
werken. Je hebt:





Een relevante opleiding afgerond, bijvoorbeeld de Master SEN;
Ervaring en bent vaardig in het coachen en begeleiden van leerkrachten op onderwijskundig gebied;
Affiniteit met de doelgroep;
Brede kennis van de ontwikkelingen in het primair onderwijs, onderwijsprocessen en leerresultaten;

Arbeidsvoorwaarden
De functie is voorlopig ingeschaald in salarisschaal L11 van de CAO PO en het bruto maandsalaris bedraagt
maximaal € 4228,- = bij een aanstelling van 40 uur. De functie zal opnieuw gewaardeerd worden binnen het
functiebouwwerk van Scholengroep OPRON.
Informatie
Bezoek www.scholengroepopron.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je na 24 februari contact
opnemen met Linda Kuiper (T) 06 16 734 909.
Sollicitatie
Je sollicitatie (brief en curriculum vitae) kun je voor 8 maart mailen naar info@opron.nl. Geef hierbij in het
onderwerp de functie aan waarop je solliciteert. De gesprekken zijn gepland op 14 maart en 22 maart.

