Vacature Zorgcoördinator
(28 uur – 3,5 dag per week)
Panta Rhei
Op Panta Rhei wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs
(OGO). Bij ontwikkelingsgericht onderwijs staat de brede ontwikkeling van leerlingen
centraal. Het team vraagt zich constant af: wat doen we, wat voor betekenis heeft het
onderwijs voor onze leerlingen en welke bijdrage levert het onderwijs aan hun ontwikkeling?
De functie
Voor deze basisschool zijn wij per 1 augustus 2017 op zoek naar een flexibele en
communicatief vaardige zorgcoördinator voor de bovenbouw. Op Panta Rhei wordt
gewerkt met een pedagogisch team dat bestaat uit twee directieleden en drie
zorgcoördinatoren. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid en het
ondersteuningsbeleid.
De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de
leerlingenzorg binnen de school en voor het schoolspecifieke beleid voor ondersteuning &
begeleiding. De zorgcoördinatoren hebben nauwe contacten met het
samenwerkingsverband en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke
regelgeving, vertaald naar de schoolsituatie. De zorgcoördinatoren hebben een
begeleidende en aansturende rol voor leerkrachten op het terrein van ondersteuning. Zij
onderhouden contacten met specialisten en deskundigen. Om deze functie goed te kunnen
uitoefenen zijn de zorgcoördinatoren op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het
vakgebied en zijn relatiegericht.
Wat zijn de taken van de zorgcoördinator op Panta Rhei?
 Gesprekken voeren met leerkrachten betreffende leerlingen en groepen;
 Plannen maken met de leerkrachten (groepsplan, handelingsplan, groepsanalyse en
ontwikkelingsperspectief);
 Plannen van activiteiten rondom ondersteuning (ondersteuningsteams,
toetsmomenten, leerlingbesprekingen met de leerkracht en/of onderwijsassistenten);
 Overleg binnen het pedagogisch team;
 Aansturen van de onderwijsassistenten;
 Contacten met externen (VO, psychologen, logopedisten enz.);
 Administratie rondom de ondersteuning (groeidocumenten, aanmeldingen dyslexie
etc.);
 Begeleiden van leerkrachten;
 Klassenbezoeken en observaties in de groepen.
Wij vinden het belangrijk dat de zorgcoördinator …
 Gestructureerd werkt, initiatiefrijk is en goed kan samenwerken met leerkrachten,
onderwijsassistenten, ouders, leerlingen en de leden van het pedagogisch team;
 Een open en onderzoekende houding heeft;
 Breed inzetbaar is én specifieke ervaring heeft met de bovenbouw;
 Affiniteit heeft met ontwikkelingsgericht onderwijs;
 Een afgeronde, gerichte opleiding heeft;
 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal heeft.

Sollicitatieprocedure
Word jij enthousiast als je dit leest en pas jij in bovenstaand profiel? Solliciteer dan voor 12 juni
a.s. via de website http://fedra.nl/vacatures met de button aan de rechterkant. De
sollicitatiegesprekken staan in week 24/25 gepland.
Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Francis van Dijk en Natasja Peters op
telefoonnummer 0251 233977.

