VACATURE AMBULANT BEGELEIDER

0,5 fte

Voor onze havo/vwo-locatie Lariks zijn wij op zoek naar een ambulant begeleider om ons
ondersteuningsteam te versterken. De ambulant begeleider biedt begeleiding aan leerlingen op het
gebied van studievaardigheden, motivatie en gedrag. Daarnaast coacht hij/zij docenten en
onderhoudt contacten met ouders en externen. De werkzaamheden worden afgestemd met de
ondersteuningscoördinator. Voor een uitgebreide profielschets verwijzen we naar de bijlage.
PROFIEL

- je beschikt over een relevante hbo-opleiding in het onderwijs en/of hulpverlening;
- je hebt affiniteit met de doelgroep;
- je bent competent in coachen van zoel leerlingen als docenten;
- je bent pedagogisch, didactisch en organisatorisch competent;
- je bent competent in het samenwerken met collega’s, ouders en externen;
- je hebt kennis van het onderwijsveld en inzet ketenpartners;
- je hebt aantoonbare werkervaring.
Als intern begeleider begeleid je soms kwetsbare leerlingen die onderwijs volgen in de reguliere
setting. Van de intern begeleider verwachten wij naast een lerende houding, een coachende manier
van optreden naar zowel leerlingen als collega’s. Je hebt een positieve instelling, je bent flexibel en
je denkt in mogelijkheden. Daarnaast heb je aandacht voor de identiteit van de school en draag je
actief bij aan de missie van de school: leren leren en leren leven.
Je beschikt over een relevante hbo-opleiding en hebt aantoonbare werkervaring;
AANBOD

Wij bieden een professionele en prettige werksfeer in een team met enthousiaste collega's.
De functie is ingeschaald in schaal 10 conform de cao-vo. De cao-vo biedt medewerkers
een eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, een uitstekende pensioenregeling en eventueel
een tegemoetkoming in de reiskosten. In eerste instantie zal een dienstverband voor één jaar
worden aangeboden.
INFORMATIE

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Heleen Aukema, ondersteuningscoördinator,
0592 – 390290, of kijk op csvincentvangogh.nl.
SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot en met donderdag 12 september 12:00 uur. Alleen sollicitatiebrieven voorzien
van CV die via W.v.wageningen@csvvg.eu worden gemaild, worden in behandeling genomen.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op
maandag 16 en dinsdag 17 september.

Bijlage Ambulant begeleider Vincent van Gogh, Lariks
Lid ondersteuningsteam Lariks
- Nauwe samenwerking met ondersteuningscoördinator en orthopedagoog
- Meedenken over ontwikkelingen op het gebied van (beleid rondom) de ondersteuning op Lariks
- Deelname aan zorgadviesteam
- Vraagbaak voor docenten/mentoren
Bezetting Atelier (tussenvoorziening)
- Leerlingen ontvangen en ondersteunen
- Betrokkenen (mentoren, docenten, ouders) op de hoogte houden
- Bijhouden van administratie (o.a. absenties)
Begeleiding individuele leerlingen
- Handelingsplan of ontwikkelingsperspectief opstellen
- Ondersteuningsgesprekken met leerlingen met o.a. motivatieproblemen, gedragsproblemen,
sociaal-emotionele problemen
- Evaluatiegesprekken met ouders en mentoren
- Contacten onderhouden met externe partijen
- Eventueel lesobservaties
- Adviezen/aanbevelingen voor docenten opstellen en indien nodig coachen van docenten
Huiswerkplanklas
- Met leerlingen een planning maken, controle op huiswerk
- Observatie van werkhouding, taakaanpak en leerstrategieën en hierop inspelen met de
begeleiding
Regievoerder zorgplicht
- Monitoren van leerlingen met zorgwekkend verzuim
- Voorkomen van thuiszitten/vroegtijdig schoolverlaten, opstellen van een plan indien nodig
- Deelname aan bijeenkomsten van alle regievoerders zorgplicht van het samenwerkingsverband
(± 3x per schooljaar)
- Doorgeven van risicoleerlingen/thuiszitters aan de inspectie

