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‘t Venne, Nieuw-Vennep
Wij zijn op zoek naar een Intern begeleider die
oplossingsgericht is en samenwerking hoog in het
vaandel heeft staan. Word jij onze nieuwe collega?

Wat verwachten wij van je
● Je bent een betrokken en vakkundige collega
● je werkt graag samen met een team waar veel
eigenaarschap is
● bij voorkeur heb je ervaring als IB-er
● je bent oplossingsgericht
● je staat leerkrachten op een coachende manier
bij
● je beheerst diverse gesprekstechnieken en
hebt ruime gespreks ervaring met ouders,
leerlingen en externen
● Je hebt een afgeronde opleiding IB of bent in
opleiding hiervoor.

Meer informatie over onze school vind je op:
www.rkbsvenne.nl

Over onze school
Op basisschool ‘t Venne zijn de leerkrachten eigenaar van de inhoudelijke ontwikkelingen.
Dit betekent dat zij veel ruimte krijgen om hun eigen onderwijs vorm te geven. ‘t Venne
heeft een goede kwalificatie van de inspectie en is een innovatieve school. We denken in
kansen en mogelijkheden. In schooljaar ht 2018-2019 bezoeken rond de 280 leerlingen de
school, verdeeld over 11 groepen.
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‘t Venne draagt daaraan bij door gedegen onderwijs op de basisvakken taal, rekenen,
(begrijpend) lezen te geven. Er wordt veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling,
waaronder wij zowel de technieken als het creatieve denkproces verstaan. De 21st century skills,
vaardigheden die nodig zijn om de toekomst te creëren, hebben een steeds belangrijkere plek in
het onderwijs. Er is veel aandacht voor mediawijsheid , er is een LEFgroep en een
Stroomgroep. In de middagen werken we volgens het S
 limfit-principe. Op 't Venne ontdekken
en ontwikkelen kinderen hun talenten om vanuit kracht de toekomst te creëren en zichzelf te
onderscheiden. Ieder kind is anders, heeft andere talenten en woont, leeft en leert in een andere
context. Wij zien het als onze belangrijkste taak om in de samenwerking met het kind en zijn
ouders, binnen de kerntriade, een zo optimaal mogelijke context voor leren en ontwikkelen te
creëren.’

Over Stichting Jong Leren
Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. De ‘koepel’ Jong Leren heeft
29 scholen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. Onze slogan ‘De kunst van het
leren’ betekent dat wij gaan voor goed onderwijs verzorgen. Belangrijk hierin vinden wij
vakmanschap, creativiteit en inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren
betreft, voor onze leerlingen, maar ook voor de volwassen professionals die bij Jong Leren
werken. Jong Leren staat voor: Ruimte geven, Elkaar uitdagen, Samen leren. Lees meer op
www.jl.nu.

Functie / groep

Intern begeleider

Werktijdfactor / aantal uren

Twee en halve dag; 0,5750 fte

Werkdagen

in overleg, bij voorkeur de woensdag in ieder geval

Type aanstelling

tijdelijk, met uitzicht op vast

Start- en (evt.) einddatum

1 februari 2019

Bijzonderheden / opmerkingen

Eventueel kan de aanstelling verhoogd worden tot fulltime
met lesgevende taken op een andere school van Jong
Leren.
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