VACATURE: GROEPSLEERKRACHT MET IB – TAKEN
Elan Primair (SO)

Taakomschrijving
Elan Primair is op zoek naar een allround IB-er! Als IB-er heb je ervaring in de middenbouw en
bovenbouw. Je vindt het een uitdaging om je vakkennis te implementeren binnen de school. Je
bent iemand die organisatie technisch denkt en meedenkt met de directie. Daarnaast ben je
proactief, doelgericht en een echte teamspeler. Jij weet onderwijsinhoudelijk boven de stof te
staan, bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid en bent sterk in het coachen van
leerkrachten. Het betreft een combinatie van IB-taken (2 dagen) met groepstaken (1-3 dagen).
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Je bent in het bezit van een afgeronde PABO-opleiding
Je bent in het bezit van een afgeronde IB – opleiding of bereid deze op korte termijn te
volgen
Je hebt relevante (IB) ervaring in het speciaal (basis)onderwijs onderwijs
Je hebt kennis van en ervaring met handelingsgericht- en opbrengstgericht werken
Je hebt kennis van en ervaring met het werken volgens het onderwijscontinuüm (werken
in 4D) of bent in staat je dit snel eigen te maken
Je hebt kennis van en ervaring met het werken volgens Geef me de 5 of bent in staat je
dit snel eigen te maken
Je bent in staat onderwijsinhoudelijk boven de stof te staan en je weet dat de rol IB vooral
een coachende en trekkersrol is
Je bent sterk in het coachen van leerkrachten
Je bent daadkrachtig en je staat stevig in je schoenen
Je werkt analytisch, systematisch en cyclisch
Je kunt gerichte observaties uitvoeren en feedbackgesprekken voeren n.a.v. de observatie
Je bent sterk in het geven van presentaties in het team
Je enthousiasmeert en motiveert leerkrachten
Je hebt humor en kunt relativeren
Je werkt zelfstandig en durft verantwoordelijkheid te nemen en af te leggen voor je werk
Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken op verschillende niveaus en in
verschillende sociale, professionele situaties
Je bent goed in samenwerken met collega – IB’ers van de Stichting
Indien noodzakelijk vervang je groepen

UITGEBREIDE TAAKOMSCHRIJVING
Groepsleerkracht met IB - taken
Competentieprofiel:
•

Als IB’er breng je de leeropbrengsten van de school in beeld en begeleid je leerkrachten
individueel bij het naleven van de toetskalender, het vastleggen en analyseren van de
leeropbrengsten en het vertalen van de uitkomsten naar concrete plannen en activiteiten
(volgens 4D) en werkt hierbij kwaliteitsgericht.

•

Als IB’er bespreek je met het team en de directeur de behaalde resultaten in relatie tot de
gestelde doelen en werk je binnen de school groepsoverstijgend aan kwaliteitsverbetering
van het onderwijs en de leerlingenzorg.

•

Als IB’er werk je zowel proactief als vraaggericht en onderhoudt contacten met ouders en
externe relaties.

•

Als IB’er lever je een actieve bijdrage aan ontwikkelingen op het gebied van
beleidsterreinen (o.a. ondersteuningsstructuur, bovenschoolse werkgroepen).

•

Als IB’er bevorder je op een inspirerende wijze de ontwikkeling van medewerkers; heb je
vertrouwen in en geef je vertrouwen aan medewerkers; geef je kaders aan voor nieuwe
benaderingen voor prestatieverbetering.

•

Als IB’er communiceer je adequaat en hanteer je een open houding bij communicatie.

•

Als IB’er draag je bij en zie je toe op de doorgaande leerlijnen binnen de school en
monitor je het behalen van de gestelde doelen.

•

Als IB’er heb je een duidelijke opvatting over goed onderwijs, goede leerlingenzorg en
goede begeleiding op lange termijn en kun je deze op overtuigende wijze voorstellen,
uitdragen, implementeren en borgen.

•

Als IB’er coördineer je de activiteiten op het gebied van de leerlingenzorg. Je initieert
en/of ondersteunt daarbij de activiteiten in het kader van het opstellen van het OPP en het
bijhouden van het LVS.

•

Als IB’er ben je actief gericht op het pedagogisch klimaat in de school en in staat hier
doelgericht op te sturen en te ondersteunen.

•

Als IB’er draag je zorg voor de (planning en organisatie van) eigen activiteiten in lijn met
de organisatieverwachtingen; je toont inzet, je hebt inzicht in eigen sterktes en zwaktes,
je vergroot en verbetert je eigen kennis, vaardigheden en houding om beter te presteren
in lijn met de doelen van de organisatie.

•

Als IB’er onderhoud je relevante samenwerkingsrelaties en vertaal je onderwijskundige en
inhoudelijke (landelijke) ontwikkelingen naar de school.

Arbeidsvoorwaarden
Dienstverband:

Tijdelijk met uitzicht op vast

Met ingang van:

1 augustus 2021

Inschaling:

Binnen de Stichting Elan is een intern begeleider een leerkracht met speciale
taken (taakdifferentiatie). In eerste instantie wordt de IB’er ingeschaald in
de LB – schaal, met uitzicht op de LC – schaal. Het salaris is conform CAO.

WTF:

0,6 – 1,0

