
Leerplek voor het leven

Eigenwijs

Vertrouwen door verbinding

IKC de Driemaster in Den Helder zoekt Intern Begeleider
voor 20 uur

Stichting Sarkon biedt onderwijs aan zo’n 4200 leerlingen met 19 basisscholen in de gemeenten Den Helder, Texel,
Schagen en Hollands Kroon. Met meer dan 400 collega’s werken wij elke dag aan een stapje verder vooruit in de
ontwikkeling van onze leerlingen, en van onszelf.

IKC Driemaster
IKC Driemaster werkt met jaargroepen, digitaal en met thema's door de hele school. Wij vinden creativiteit op
allerlei gebied belangrijk. Vanaf het nieuwe schooljaar zoeken wij een collega voor de zorg en onderwijskwaliteit
van onze school en daarnaast met ons meedenkt en meedoet om een veilige leeromgeving te realiseren.

Jouw kracht
- je hebt een PABO-diploma, Master-Sen of Intern Begeleider
- je hebt een duidelijke visie op de zorg in een school
- je bent in staat om mee te denken over het schoolaanbod en kunt sterke en verbeterpunten van de school

in kaart brengen
- je hebt bij voorkeur meerdere jaren werkervaring
- je hebt aantoonbare ervaring met het coachen van professionals
- je bent een teamspeler die wil en kan samenwerken
- je hebt doorzettingsvermogen en een positieve instelling
- je hebt humor en bent duidelijk
- je kunt met tact en integriteit gesprekken voeren met collega’s en ouders

Onze kracht
- een professionele cultuur met aandacht voor jouw ontwikkeling
- samenwerking met collega’s in het IB netwerk
- een eigen Sarkon Academie met een digitaal platform waarvan je onbeperkt gebruik kunt maken
- een chromebook in bruikleen
- salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO
- een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling bij Sarkon

Word jij onze nieuwe collega?
Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief, deze kun je sturen naar directeur.ikcdriemaster@sarkon.nl met in
de cc sollicitatie@sarkon.nl. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Talitha van Iterson via
bovenstaande e mailadres.
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