Vacature Intern Begeleider m/v wtf 0.4-0.6
De St. Franciscus zoekt per 1 augustus 2017 een daadkrachtige en flexibele Intern Begeleider die de
komende jaren met de school meegroeit. De IB’er start met een wtf van 0,4 en zal in de toekomst
uitbreiden naar wtf 0,6 i.v.m. de groei van de school.
Een combinatie van IB- en leerkrachtfunctie is bespreekbaar.

KOC Groningen
Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen (KOC) bestuurt in de stad Groningen twee
goedlopende basisscholen met in totaal ca. 44 vaste medewerkers (34 fte) en ruim 530 leerlingen
verdeeld over de St. Michaëlschool - met dependance St. Franciscus - en de Katholieke
Daltonschool Bisschop Bekkers. De missie van de KOC is het in stand houden en ontwikkelen van
het katholiek primair onderwijs in de stad Groningen. De KOC zet daartoe onder andere in op
identiteit en engagement van kleinschalige schoolgemeenschappen, kwaliteit van onderwijs,
goed werkgeverschap, duurzaamheid, zorgvuldig financieel beheer, samenwerking in het lokale
en regionale onderwijswerkveld en actieve participatie in de netwerken van het katholiek
onderwijs. Bestuurlijk werkt KOC met een Raad van Toezicht, een vrijwilligersbestuur, een
deeltijd bestuursmanager en een GMR.

St. Franciscus dependance van de St. Michaëlschool
De St. Franciscus is een dependance van de St. Michaëlschool en is sinds 2 jaar gevestigd aan de
Star Numanstraat 52. De dependance bestaat per 1 augustus 2017 uit groep 1 t/m 4 (±100 lln).
De dependance wordt ieder jaar uitgebreid met 1 groep. De verwachting voor de toekomst is dat
we in 2021 onderdak bieden aan groep 1 t/m 8.
Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar onze website www.sint-michael.nl
Hier vind je ook onze schoolgids en het schoolplan 2015-2019.

Profielschets Intern Begeleider
St. Franciscus
Functie-eisen
De algemene functie-eisen zijn omschreven in het document “Functieomschrijving Intern Begeleider
KOC”. Deze kunt u vinden op de site van de St. Michaëlschool (www.sint-michael.nl).
Het accent bij de vacature ligt op de volgende aspecten:
 Je bent sterk in het plannen (timemanagement) en beschikt over vaardigheden in het organiseren en
coördineren van het proces van zorgverlening en leerlingbegeleiding.
 Je hebt kennis van begeleidings-, coachings- en adviesmethodieken en bent vaardig in het toepassen
ervan.
 Je hebt een daadkrachtige, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding en de benodigde
pedagogische en didactische vaardigheden.











Je beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden die jou in het
contact met leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten goed van pas
komen.
Je kunt opbrengsten analyseren, trendanalyses opzetten en aan de hand hiervan
een plan van aanpak maken.
Je kunt de collega's ondersteunen bij het werken volgens de OGW/HGW principes.
Je bent goed op de hoogte van de veranderingen door de invoering van de wet
‘Passend Onderwijs’.
Je werkt systematisch en cyclisch.
Je legt afspraken t.a.v. de zorg in overleg met het team vast.
Je bent sterk in het coachen van leerkrachten.
Je analyseert de zorgactiviteiten, de toetsresultaten, de leerlingbesprekingen en werkt op basis
daarvan didactische leerlijnen uit.
Je voelt je medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school.

Onze ideale kandidaat is:
 Communicatief en inspirerend.
 Betrokken en empathisch.
 Coachend en Flexibel.
 Daadkrachtig en duidelijk.
We bieden:
 Een school waar kinderen, ouders en teamleden zich welkom voelen.
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
 Een hecht team om in te werken.
 Samenwerking met de Intern Begeleiders van de St. Michaëlschool en de KDS Bisschop Bekkers.

Salaris
Conform CAO PO: OOP-IB

Sollicitatieprocedure
Voor vragen is telefonisch contact mogelijk met schooldirecteur Arianne Wijninga: 050-3125282. De
uiterste datum voor het mailen (directie@sint-michael.nl) van de sollicitatie is maandag 1 mei 2017. Elke
kandidaat ontvangt een bericht van ontvangst. Uit de reacties zal een aantal kandidaten worden
uitgenodigd om nader kennis te maken. De uitnodiging wordt uiterlijk maandag 15 mei 2017 per mail
verzonden. De 1e ronde gesprekken vindt plaats in de week van 22 mei 2017 De 2e ronde gesprekken
vindt plaats in de week van 6 juni 2017

