LAING’S NEKSTRAAT 44

1092 GX AMSTERDAM

020 6942768

nelsonmandelaschool@AMOSONDERWIJS.NL

DE NELSON MANDELASCHOOL UIT AMSTERDAM-OOST (TRANSVAALBUURT)
ZOEKT PER 1 NOVEMBER 2017, EEN AMBITIEUZE EN ERVAREN INTERN BEGELEIDER (WTF 0,6)
Wat we aan je vragen is het volgende:
De Nelson Mandelaschool bevindt zich sinds augustus 2015 in een prachtig nieuw schoolgebouw,
gelegen in een kindvriendelijke en veilige binnentuin aan de Laing’s Nekstraat 44 in Amsterdam-Oost
(Transvaalbuurt).
De Nelson Mandelaschool is een school met een zeer bevlogen en hardwerkend team, enthousiaste
leerlingen en betrokken ouders. Een sterk punt van de school is het pedagogische klimaat en de
krachtige en stimulerende leeromgeving voor leerlingen en het grote enthousiasme waarmee het
team zich inzet om goed en uitdagend onderwijs te bieden. De school straalt uit dat 'leren er leuk en
veilig' is.
Dit is jouw kans om te komen werken op deze kleurrijke, vreedzame en dynamische groeischool!
In verband met het vertrek van onze huidige intern begeleider is de Nelson Mandelaschool per 1
november 2017 op zoek naar een ambitieuze en ervaren intern begeleider die ons team kan komen
versterken.
Geïnspireerd en geïnteresseerd? Lees dan snel verder of neem zo snel mogelijk contact op met de
directeur van de school.
Intern begeleider m/v
Parttime, 24 uur (WTF 0,6) (werkdagen in overleg!)
Periode
Tijdelijk van 1 november 2017 t/m 31 juli 2018 (met uitzicht op vast dienstverband)
Wij zoeken:
Een enthousiaste collega IB-er met zowel onderbouw als bovenbouw expertise
Wij zoeken een collega die:


onderwijservaring heeft, bij voorkeur affiniteit en expertise heeft met o.a. HB onderwijs



recente, ruime ervaring heeft als IB-er



beschikt over een proactieve houding en goed kan samenwerken met collega's



onze stevig opgezette structuur inzake ondersteuning en passend onderwijs vasthoudt en
verder ontwikkelt



ervaring heeft in gespreksvoering met ouders, leerlingen en externe contacten



kennis heeft van opbrengstgericht werken en passend onderwijs in Amsterdam
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Een intern begeleider op de Nelson Mandelaschool heeft oog voor talent, voor het leren en het
creatieve van onze leerlingen. Een collega die zicht heeft op de onderwijsbehoeften van onze
leerlingen, toekomstgericht wil meedenken met de school en positief en duidelijk kan communiceren
met kinderen, ouders en collega's. Iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat, flexibel is en
plezier heeft in zijn of haar werk.
Jij bent/hebt:


een teamspeler



sterk in een coachende rol



expertise begeleiding Hoogbegaafde leerlingen / HB-onderwijs



systematisch en cyclisch in je manier van werken



in staat om onderwijsinhoudelijk boven de stof te staan



in staat te werken in de dynamiek van een school die vol in ontwikkeling is



in bezit van een relevante opleiding IB, b.v. Master SEN

Wat bieden wij:


een creatief en bevlogen team



een prettige werkomgeving



een professionele organisatie

Lees meer over onze school op www.nelsonmandelaschool.nl of voor het AMOS unIQ onderwijs op
www.amosonderwijs.nl/amosuniq
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan snel en kom eens langs op de Nelson!
Contact:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met directeur Ruud Sahertian
via 020-6942768 of per e-mail ruud.sahertian@amosonderwijs.nl
Om te solliciteren, stuur je motivatiebrief en CV t.a.v. Ruud Sahertian.

