Wij zoeken jou!

Vacature voor 0,5 fte
(Opnieuw opengesteld)
Inschaling volgens CAO

Een specialist Onderwijs

WIJ VRAGEN:
• PEDAG OGIS CH BET ROKKEN

Je voelt aan wat kinderen nodig
hebben, ook als je het even niet meer
weet. Je kunt op een goede manier
met het kind in gesprek.
• DE J UISTE COA CH OP HET

J UISTE MOME NT
Het coachen van leerkrachten is een
belangrijke taak van deze specialist.
Beeldcoaching kan hier een wezenlijk
deel van uitmaken.
• NETWE RK E N

Je weet “hoe de hazen lopen” binnen
zorg en onderwijs. Je maakt makkelijk
contact met ouders, externen en
jeugdhulpverleners.
• A DVIES EN BELEI D

De St. Gerardus Majella
Waar je mag zijn wie je bent
Word jezelf.

Je geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan de schoolleiding en hebt
contact met IB’ers / specialisten in
onze regio. Je ontwikkelt mede het

De St. Gerardus Majella in Hoogezand

Onze school heeft een sterk team, een

is een school van de stichting

daadkrachtige directie en een

Primenius. Momenteel is de school

interessante en uitdagende populatie.

nog een IKC, samen met de “dochter”

Daarin is de rol van de “Specialist

Tamariki. Na de nieuwbouw zullen we

Onderwijs” een cruciale. Je wordt een

verder gaan als basisschool. Op onze

steunpilaar voor de school. Over een

de leerkrachten. Daarnaast weet je een

school werken we gestructureerd waar

jaar zitten we in ons prachtige nieuwe

bijdrage te leveren aan de algehele

moet en gepersonaliseerd waar kan.

gebouw, waarbij we nóg beter

ontwikkeling van de school.

We bieden onderwijs geïnspireerd op

tegemoet kunnen komen aan de

de principes van Kunskapsskolan. In

behoeften van onze leerlingen. Het

dit kader staat er zelfs een reis naar

goed uitvoeren van het jaarplan (lees

Zweden op het programma.

NPO) zal een hoge prioriteit hebben.

onderwijs op school en houdt daarbij
rekening met de behoeften van onze
populatie.
• BASIS OP O RDE

Je weet ervoor te zorgen, dat de basis
op orde blijft, samen met de directie en

Sollicitaties kun je richten aan Henk-Jan Meijer, directeur St. Gerardus Majella

Reageren kan t/m 17 december 2021
Voorkeur sdatum start 1 feb ruari 2022 (i.o)

e-mail: henk-jan.meijer@primenius.nl

Tel: 06-13831297

