
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met
Giralda Broekhuizen-de Jong, directeur
Koningin Julianaschool. Zij is telefonisch
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag op telefoonnummer: 06-48091062. 

Een schriftelijke sollicitatie met een heldere
onderbouwing kun je voor 6 februari 2023
sturen aan de directie van de school via het
volgende mailadres: info@vpcoermelo.nl

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op
14 en 15 februari 2023.

Bij gelijke geschiktheid krijgen interne
kandidaten voorrang in de procedure.

we werken met een enthousiast team van 11 leerkrachten, 1
onderwijsassistent, IB’er, coördinator plusgroep, directeur en
administratief medewerker.
we hebben een goed ingerichte zorgstructuur. Waarbij de focus continue
ligt het verbeteren van de didactische en pedagogische aanpak.
we zijn naast een ruime en veilige leeromgeving ook een
ontmoetingsplaats waar kinderen kennis en vaardigheden ontwikkelen die
zij nodig hebben in hun weg naar volwassenheid.
we dragen en onderschrijven de kernwaarden enthousiast,
verantwoordelijk, samenwerken en uitdaging.

De Koningin Julianaschool wil een veilige en leerzame plek zijn voor haar
leerlingen, hun ouders en medewerkers, dat betekent:

MEER OVER DE  WERKGEVER

WIJ  VRAGEN EEN KWALITE ITSCOÖRDINATOR:

WIJ  B IEDEN JOU:

die tijdens teamvergaderingen voor scholing zorgt op het gebied van
didactiek en pedagogiek;
met vakkennis en die dit kan overdragen tijdens teamvergaderingen en
individuele gesprekken met leerkrachten;
die overzicht heeft over de zorgstructuur;
die trendanalist is en samen met het team de school brede zorgambities
bepaalt;
die zorgregisseur is en samen met leerkrachten, externen en ouders zorg
van leerlingen regisseert.
die de onderwijskwaliteit continu wil verbeteren en kritische vragen durft
te stellen;
die data kan duiden en hieraan interventies kan koppelen;
die ervaring heeft binnen het regulier onderwijs;
die bij voorkeur een master SEN richting begeleiden en aanverwant heeft;
die ervaring heeft met coachen van leerkrachten;
die open en duidelijk communiceert met team, ouders en externen;
die directie en MT adviseert over de zorg en de onderwijsontwikkeling van
de school.

De Koningin Julianaschool is een christelijke
basisschool in de wijk Ermelo-West. Op dit
moment bezoeken ongeveer 200 leerlingen
verdeeld over 9 groepen onze school. Wij
werken met het leerstofjaarklassensysteem. 
 Onze school kenmerkt zich door onderwijs op
maat, plusgroepen, Spaans, gecertificeerde
Kanjerschool, projecten en activiteiten, Family
Factory en voorschoolse en naschoolse
opvang. De Koningin Julianaschool is
onderdeel van de VPCO Ermelo. VPCO wil haar
leerlingen goed onderwijs bieden. Dat vraagt
om enthousiaste, deskundige en betrokken
collega’s. Daar zijn wij trots op en willen wij in
investeren! De christelijke waarden en normen
zijn voor ons uitgangspunt voor samen leven
en samen werken.  

Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en professionalisering;
Een open en enthousiast team dat voor elkaar klaarstaat;
Een netwerk IB binnen VPCO Ermelo.

Salaris conform CAO PO, afhankelijk
van opleiding en ervaring.
In eerste instantie een tijdelijk
dienstverband, met de mogelijkheid tot
verlenging tot vast dienstverband.

DE KONINGIN JULIANASCHOOL IS  PER 1  AUGUSTUS 2023 EN
INDIEN MOGELI JK  PER 1  APRIL  2023 OP ZOEK NAAR EEN

 INTERN BEGELEIDER/
KWALITEITSCOÖRDINATOR

WTF 0 ,4/0 ,5

ARBEIDSVOORWAARDEN:

MEER INFORMATIE :

OMSCHRIJVING

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


