De Linge staat voor kwaliteit en voor ‘samen’
Samen leren met onderliggende verschillen

Vacature
Intern begeleider
IKC De Doornick zoekt per nieuw schooljaar 2022/2023
een intern begeleider (WTF: 0,4).

WIJ ZIJN:
- een IKC met een open cultuur
- aan het werk vanuit een heldere visie op opvang en onderwijs
- ondernemend, wij werken samen en delen met elkaar
WIJ ZOEKEN een intern begeleider die:
proactief is. Hij/zij ziet en hoort wat goed en minder goed
gaat in lesgroepen en kan hiernaar handelen
- een coachende en begeleidende houding heeft, waarin
structuur, veiligheid en vertrouwen centraal staan
- daadkrachtig en vernieuwend is en collega's kan
enthousiasmeren en inspireren
- open en flexibel is en proactief de samenwerking opzoekt
- humor en relativeringsvermogen heeft
- in staat is om processen goed te evalueren, bespreekbaar te
maken en er samen met een team te handelen verbetering
- als sparringpartner van de directeur komt tot voorstellen ter
verbetering van de onderwijskwaliteit en de zorgstructuur
- ouderparticipatie hoog in het vaandel heeft staan
WIJ BIEDEN:
- ruimte en vertrouwen
- een goede zorgstructuur binnen de school
- een enthousiast team in een lerende organisatie
- overlegmomenten binnen het IB netwerk
- een vast dienstverband als je de klik hebt gevonden met onze
school

IKC De Doornick is gelegen in het dorp
Doornenburg. De school heeft ongeveer 150
leerlingen verdeeld over 6 groepen. We werken
aan de overstap naar een geheel nieuw
schoolgebouw.
We zijn samen TROTS op IKC De Doornick! De
volgende uitgangspunten, nemen we hierin mee:
talenten, respect, onderwijs, team, samen. Deze
uitgangspunten houden we levendig in de
volgende quotes:
T talenten ontwikkelen
R respect is een grondhouding
O onderwijs en opvang zijn de basis
T team moet het doen
S samen met elkaar en de omgeving
Meer informatie over de functie en het IKC
school kun je halen bij de vervangend directeur,
Simone Wannet (telefoonnummer 0481-421208)
en via de website van het IKC:
https://www.dedoornick.nl/
Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen bij
m.meulman@delinge.nl
Stuur je motivatiebrief met CV vóór 15 juli 2022
naar Simone Wannet: s.wannet@delinge.nl
In de week van 18 juli vinden de gesprekken
plaats.

