Stichting Agora is voor basisschool Paus Joannes op zoek naar een

AGORA
STICHTING VOOR
BIJZONDER
PRIMAIR ONDERWIJS
IN DE ZAANSTREEK

Alle 25 basisscholen van
Agora, die onderling
verschillen in identiteit,
staan voor bijzonder goed
onderwijs, geïnspireerd op
christelijke waarden. De
Paus Joannes onderscheidt
zich door het aanbieden
van structuur, Passend
Onderwijs,
gedifferentieerd
thematisch taalonderwijs
en een breed scala van
ontwikkelingsmogelijkheden (Taalatelier,
Taalklas, Ouderparticipatie,
iPads en Muziek Maakt
School), waarbij alle
facetten van de
ontwikkeling aan bod
komen.

Werken bij
een moderne
en lerende
organisatie
in het
basisonderwijs?

> Leraar Intern Begeleider 0,2-0,4 (L11)
eventueel uit te breiden met 0,4: lesgeven aan de Taalklas van groep 2
Van de leraar intern begeleider wordt verwacht dat hij/zij:

> leraren ondersteunt die werken met leerlingen die belemmeringen ondervinden in het leren/participeren
binnen het onderwijs;
> de ondersteuningsstructuur binnen de school inricht en zorg draagt voor het functioneren hiervan;
> samen met de directeur het onderwijskundig beleid ontwikkelt ter verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs en zorg draagt voor de implementatie;
> schoolteams begeleidt en coacht in hun professionele ontwikkeling.

De leraar Intern begeleider:
> is in het bezit van een PABO-diploma;
> heeft een post HBO- c.q. masteropleiding afgerond, gericht op interne begeleiding of specifieke
onderwijsondersteuning;
> richt zich specifiek op de kleuterbouw (eventueel aanvullende groepen bespreekbaar);
> heeft ervaring met de VVE doelgroep.

voo

Deze functie biedt mooie uitdagingen. Zo ligt er een interessante opdracht om de samenwerking met de
peuterspeelzaal te versterken (VVE-coördinator) en het aanbod in de kleuterbouw beter af te stemmen op de
doelgroep. Als aanvullende taken mogelijk (maar niet verplicht): 2 dagen lesgeven (+ 0,4 FTE) aan de
Taalklas van groep 2. Daarbij is ervaring met NT-2 kinderen in die leeftijdscategorie zeer gewenst.

Beloning

> een benoeming en honorering conform CAO PO schaal L11;
> een multiculturele werkomgeving met enthousiaste collega’s;
> voldoende ruimte voor professionalisering en deelname aan professionele leergemeenschappen.
Belangstelling:
Je kunt je brief met CV per e-mail uiterlijk 17 juni 2019 richten aan Stichting Agora, ter attentie van Janine
Dieventhaal via het mailadres: secretariaat@agora.nu.
Voor meer vragen over de functie kan je contact opnemen met Maarten Catney, directeur van de Paus
Joannes via maarten.catney@agora.nu.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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Postbus 88
1500 EB Zaandam

Rosmolenstraat 30
1502 PA Zaandam
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