Stichting CBO Noardwest Fryslân Onderwijs & Kinderopvang
is op zoek naar
Intern begeleiders
0.6 – 0.8 fte
Met ingang van 1 februari 2022
CBO Noardwest Fryslân Onderwijs & Kinderopvang biedt kinderen van 0 tot 13 jaar basisonderwijs en kinderopvang.
Hiervoor hebben we 17 locaties in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Afhankelijk van de locaties
bieden we kinderdagverblijf, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.
De werkzaamheden worden verricht op een locatie voor primair onderwijs en kinderopvang. De intern begeleider is
onder verantwoordelijkheid van de IKC directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van
het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de locatie, en de begeleiding en
professionalisering van leraren.
Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschoolse zorgbeleid
• Analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerling-besprekingen en werkt op basis daarvan
didactische leerlijnen uit.
• Stelt jaarlijks het zorgplan op binnen de kaders van het meerjaren (bovenschools) beleidsplan.
• Adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen.
• Vertegenwoordigt de locatie in intern en extern overleg over zorgbeleid.
• Levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid op het niveau van de locatie, bovenschools en in het
samenwerkingsverband, en aan de rapportage hiervan aan de inspectie.
Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de locatie
• Draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingzorgsysteem volgens afspraken in het zorgplan.
• Organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt voor dossiervorming t.b.v.
zorgleerlingen.
• Is voorzitter bij leerling-besprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg en bereidt de bijeenkomsten
voor.
• Coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen.
• Initieert en coördineert de indicatieaanvragen voor WEC-scholen, of LGF-leerlingen.
• Coördineert de begeleiding die door externen wordt verzorgt.
• Organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen.
• Coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor het
LWOO/praktijkgericht onderwijs coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs
in het basisonderwijs.
Begeleiding leraren
• Draagt kennis over leerlingen zorg over aan collega’s binnen de locatie.
• Ondersteunt collega’s bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching.
• Adviseert collega’s over zorgleerlingen, didactische vragen. E.d. en organiseert collegiale consulatie.
• Begeleidt en coacht collega’s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het
opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop.
• Begeleidt en coacht collega’s in het afnemen van diagnostische toetsen en het invullen van
observatieformulieren.
• Observeert klassensituaties teneinde advies te geven aan de collega’s voor aanpak van een zorgleerling.
• Ondersteunt collega’s in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen.
Samen gewoon bijzonder

Extra vaardigheden
• Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, (ortho) didactische en (ortho)pedagogische kennis.
• Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de locatie .
• Vaardigheden in het coachen en begeleiden van collega’s.
• Vaardigheden in het analyseren van zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en in het
opzetten van plannen en het geven van adviezen.

Kandidaten worden verzocht voor 10 januari 2022 een motivatiebrief voorzien van een cv te sturen naar Stichting
CBO Noardwest Fryslân Onderwijs & Kinderopvang t.a.v. Mevr. F. Smit. Academiestraat 30, 8801 LJ Franeker of
naar: f.smit@cbo-nwf.nl
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 3.
Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. P.J. Scholtanus, telefonisch te bereiken tijdens kantooruren via
06-37321461.

Samen gewoon bijzonder

