Vacature

De Droomspiegel
Katholieke Basisschool voor
Daltononderwijs
Marco Poloroute 60
1363 LA Almere Poort
(Columbuskwartier)
(036) 540 60 60

Ervaren Intern Begeleider
werktijdfactor 0.8 maar 1.0 is bespreekbaar
met ingang van schooljaar 2019-2020
(eerder starten is ook een mogelijkheid)
Katholieke basisschool voor Daltononderwijs ‘De Droomspiegel’ heeft zich ruim 10 jaar
geleden gevestigd in Almere Poort. “Dromen” vertalen wij in een visie en “de spiegel” is
voor de noodzakelijk reflectie. Het innovatieve schoolconcept draagt bij aan een
optimale ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen staan centraal in ons onderwijs.
Onze leerlingen volgen op dit moment hun lessen in twee gebouwen in Almere Poort t.w.
locatie Marco Polo en locatie Bosrand. Momenteel gaan er ongeveer 450 leerlingen naar
de Droomspiegel.
De Droomspiegel biedt
 Een dynamische werkomgeving in twee prachtige gebouwen met veel faciliteiten en een team
dat met elkaar hard werkt aan de ontwikkeling van de school.
 Een passende inschaling op basis van opleiding en ervaring conform CAO PO.
 Een overwegen jong team dat openstaat voor ontwikkeling.

De Droomspiegel is op zoek naar een IB’er die
 Energiek en analytisch is; en dit weet om te zetten naar concrete acties.
 Beleid op het gebied van zorg goed kan uitzetten, inzetten en waarborgen.
 Zichtbaar is binnen de school voor collega’s, ouders en leerlingen.
 Organisatorisch en planmatig sterk is.
 Adviserend, enthousiasmerend en coachend werkt.
 Onderwijsbevoegd is; met een post HBO IB opleiding en/of Master SEN.
 Vaardigheden heeft om op een professionele wijze feedback te geven.
 Samenwerkt met de andere IB-er van de school.

Meer informatie?
Kunt u krijgen bij de directeur (a.i.) Yvonne Sneekes; Telefoonnummer: 036-5406060; e-mail:
y.sneekes@droomspiegel.nl; website: www.droomspiegel.nl

Solliciteren
Sollicitatiebrieven kunt u sturen naar:
Basisschool de Droomspiegel, t.a.v. Hans van Hest: directie@droomspiegel.nl met een cc naar
Sophia Kroon, HRM (SKO Flevoland en Veluwe) sophia.kroon@skofv.nl
De sluitingstermijn voor het inzenden van de brieven met CV is 8 maart 2019. Gesprekken zullen
plaatsvinden in week 12: 18-22 maart 2019.

