Stichting Codenz is een vooruitstrevende onderwijsorganisatie, die haar leerlingen optimaal wil voorbereiden
op de maatschappij van morgen. Op basis van een Christelijke grondslag wordt er vormgegeven aan dat waar
we in geloven. Binnen onze stichting zijn diverse overlegvormen actief, waarin scholing, overleg en
beleidsvorming plaatsvindt.
De stichting bestaat uit negen onderscheidende scholen voor primair onderwijs. De scholen zijn verspreid over
twee gemeenten in de provincie Flevoland, te weten Dronten en Zeewolde. Elke school wordt geleid door een
eigen directeur die vanuit visie op onderwijs plannen maakt om de school te ontwikkelen en profileren. De
scholen onderscheiden zich door een eigen onderwijsprofiel.
Wij zoeken voor basisschool De Branding in Swifterbant per direct of zo snel mogelijk een

Intern Begeleider
0,6 FTE
De Branding is een goede school in een dorp. We werken aan talentgericht onderwijs, waarbij ieder kind zijn
eigen talenten leert kennen en inzetten. Het leren willen we zichtbaar maken en de leerlingen maken we
medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We willen leerlingen uitdagen en motiveren door passend
onderwijs te bieden, binnen of buiten de groep, om ze voor te bereiden op de toekomstige samenleving. Ons
motto is ‘Leren voor het leven’. Het team is betrokken en gericht op leren. Samenwerken, samen ontwikkelen
en samen delen vinden we belangrijk. Dit geldt ook voor ons contact met ouders.
De functie:
Als intern begeleider maak je deel uit van het MT van de school. Samen met de directeur ben je
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zorgstructuur. Je werkt nauw samen met leerkrachten, om het
passend onderwijs in de groepen vorm te geven, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Ook ben je
de verbindende factor tussen school en externe organisaties. Je bewaakt het proces van leerlingbegeleiding.
Wat vragen wij:
● Je neemt een duidelijke positie in, in de discussie omtrent meten, wegen en analyseren van
leerresultaten van kinderen en je hebt een kritische houding t.o.v. de normeringen van de
onderwijsinspectie.
● Je hebt een brede kijk op leerlingen en dat wat hen belemmert en doet groeien in het leren.
● Je beschikt over de vaardigheden om vanuit partnerschap te werken met ouders, collega´s, directies
en externe betrokkenen.
● Je bent goed thuis in het leerlingvolgsysteem van Parnassys.
● Een afgeronde opleiding tot intern begeleider.
● Kennis van passend onderwijs, de zorgstructuur met externe partijen en handelingsgericht werken.
● Je bent goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en normeringen rond het primair onderwijs.
● Het spreekt voor zich dat je de identiteit van de school onderschrijft en actief uitdraagt.
Wat bieden wij:
● Een werkplek op een leuke school waar het uitbouwen van eigenaarschap hoog in het vaandel staat.
● Een school met kinderen met zeer uiteenlopende hulpvragen.
● Een baanomvang van 6 dagdelen per week die in overleg wordt ingevuld.
● Deelname aan bovenschools IB-overleg en de mogelijkheid om je verder te professionaliseren.
Graag uiterlijk 6 mei 2019 reageren. Dit kan bij Marianne Witteveen, adviseur HRM. Je kunt je brief met CV
mailen naar mariannewitteveen@codenz.nl. De gesprekken worden gehouden op woensdag 15 mei in de
middag. Alle informatie omtrent de vacature kun je opvragen bij Geertje van Keulen, directeur van De Branding
(debranding@codenz.nl).

