
 

 

Vacature IB-er op De Groote Aard (0,8-1,0 fte)  

SO- VSO school De Groote Aard is een kleine school voor Speciaal Onderwijs met een grote ambitie 

en wij verzorgen dagelijks met heel veel plezier onderwijs aan 120 leerlingen in de leeftijdscategorie 

tussen de 4 en 18 jaar. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste IB- er die voor een betrekkingsomvang van 0,8 – 1,0 fte ons 

team komt versterken. (tijdelijke benoeming met uitzicht op vast) 

De Groote Aard is volop in ontwikkeling, waarbij grote thema’s zijn; een doorontwikkeling in 

opbrengstgericht werken, groei in didactisch handelen volgens het EDI model en het versterken van 

de doorgaande lijn op de kernvakken, ondersteund met eventueel methodisch aanbod.  Ook het 

verder verbeteren van de cyclus van leerlingen zorg is naast de genoemde speerpunten een 

belangrijk onderwerp binnen onze school ontwikkeling. Groeien in onze kwaliteitscultuur waarbij het 

team vanuit analyse en reflectie het onderwijs steeds verder verbetert is een basis voorwaarde. 

Voor versterking van ons MT zoeken we een IB-er met de volgende kennis en ervaring: 

- Kennis en ervaring als IB-er op een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs of Speciaal 

Basis Onderwijs  

- Ervaring in het implementeren van onderwijsvernieuwing 

- Ervaring in het maken van gedegen opbrengstanalyses en op basis daarvan beleidsadviezen 

uitbrengen 

- Kennis van de doelgroep, leerlingen zorg en ondersteuningsvragen die daarbij horen 

En de volgende competenties en vaardigheden: 

- Goede communicatieve en coachende vaardigheden, gericht op versterking van leerkracht 

handelen en bevordering van het reflecterend vermogen  

- Analytisch sterk  

- Kan goed plannen en organiseren, overzicht houden en prioriteren 

- Sterke gerichtheid op samenwerking 

- Creatief probleem oplossend vermogen 

- Veerkracht,  een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen 

Herken jij jezelf in deze vacature en heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze mooie school? 

Solliciteer vóór 8 oktober door je motivatie en cv te sturen naar averberne@kempenkind.nl . Voor 

vragen over de vacature kunt je terecht bij Annemieke Verberne via genoemd emailadres of 06 

10992003. 
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