
 Intern begeleider voor de bovenbouw 
 (groepen 5-8) 
 Kunstmagneetschool De Kraal  |  1,0 FTE  |  per direct 
 Altijd uitzicht op een vaste aanstelling   |   Andere wensen zijn altijd bespreekbaar, kom op gesprek! 
 Voor iedere werknemer  Amsterdamse Stedentoeslag  en  optioneel  Arbeidsmarkttoelage  . 

 De Kraal is een kunstmagneetschool met een mooi-gemengde, zeer diverse leerlingenpopulatie. Bij ons op 
 school telt iedereen mee. Wij zijn constant op zoek naar kansen en mogelijkheden, graag in beweging en 
 volop bezig met ontwikkeling. Wij vinden de ontwikkeling van kinderen en personeelsleden belangrijk en 
 zijn ambitieus in onze doelen. We werken in units die samen zorgen voor het beste aanbod voor hun 
 doelgroep. Wij zijn een relatief grote school waardoor leerkrachten altijd kunnen samenwerken met 
 minimaal één parallelcollega. Geïntegreerd onderwijs is iets dat nog hoog op onze wensenlijst staat. De 
 Kraal is een school met een cultuurprofiel. Hierdoor kunnen wij kinderen op diverse manieren tot 
 ontwikkeling laten komen. Voor de kwalitatieve invulling van deze vakken hebben wij vakdocenten voor 
 dans, drama, muziek, beeldende vorming en gym. Als intern begeleider voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
 ben je spin in het web als het gaat om passend onderwijs, de zorgstructuur en opbrengstgericht werken. Je 
 werkt nauw samen met de IB-er van de onderbouw (voorschool t/m groep 4) en de OPP begeleider die 
 IB-taken verricht voor deze leerlingen. 

 Kom jij ons warme en gezellige team versterken? 

 Wij bieden: 
 ●  8% extra arbeidsmarkttoelage; 
 ●  een fijn en warm team dat oog heeft voor elkaar én gezelligheid; 
 ●  opleidingsmogelijkheden (bv basisaantekening diagnostiek) 

https://bboamsterdam.nl/publicatie/amsterdamse-toeslag-voor-leerkrachten/
https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2022/01/24/informatietool-arbeidsmarkttoelage-per-school


 Wij zoeken een enthousiaste intern begeleider die: 
 ●  bij voorkeur een afgeronde ib-opleiding heeft of een vergelijkbare opleiding; 
 ●  een coachende houding heeft naar leerkrachten; 
 ●  het leuk vindt om te werken met kinderen vanuit diverse achtergronden; 
 ●  positief is ingesteld, denkt in kansen en mogelijkheden; 
 ●  soepel communiceert met ouders, kinderen, collega’s en externen; 
 ●  vaardig is in het handelingsgericht werken; 
 ●  kennis en affiniteit heeft over en met kinderen met speciale onderwijsbehoeften; 
 ●  verbindend, flexibel en creatief is; 
 ●  kennis heeft over actuele onderwijsontwikkelingen; 

 Geïnteresseerd? 
 Stuur je sollicitatiebrief en CV per e-mail naar Simone Ogier, teamleider onderbouw 
 s.ogier@obsdekraal.nl  . 

 http://www.kunstmagneetschooldekraal.nl/ 
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