Kwaliteitsondersteuner (eventueel met lesgevende tak
Vlinderboom | Groep | 16 - 24 uur / 24 - 32 uur

Wie zoeken wij precies?
Wij zoeken een enthousiaste collega (L10/l11), die
• Goed en graag wil samenwerken en communiceren met diverse doelgroepen.
• Op het gebied van zijn/haar professionaliteit een structurele bijdrage kan leveren binnen het zorgbeleid van de
school.
• De zorg op Vlinderboom centraal zet en hierbij oog heeft voor het kind.
• Handelt vanuit de onderwijsbehoefte en mogelijkheden van en voor het kind.
• Meewerkt aan duurzame kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Wat heb jij te bieden?
• Je bent in het bezit van een PABO-diploma en hebt enkele jaren onderwijservaring.
• Je hebt een afgeronde opleiding (SEN), of je bent bereid deze te volgen.
• Je hebt ervaring als intern begeleider binnen het primair onderwijs.
• Je beschikt over ruime vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis.
• Je bent een teamplayer, met een open houding en oog voor leerlingen en leerkrachten.
• Je bent positief ingesteld en straalt dit ook uit
• Je bent bereid verder te leren en mee te denken met het beleid en de kwaliteit van de school.

Octantschool Vlinderboom in een paar zinnen
• De kwaliteitsondersteuners komen samen in een expertiseplatform waar kennis wordt gedeeld en ondersteuning
wordt geboden.
• De teamleden doen ertoe.
• Een groeischool (ruim 300 lln) met het vijfgelijke dagen model.
• We groeien naar een nieuwbouw in 2022.
• We werken nauw samen met Skippypepijn en vormen dan een Kindcentrum.
• De Kanjertraining draagt bij aan een prettig pedagogisch klimaat.
• Onze school werkt met EDI (Expliciete Directe Instructiemodel).
• Goede bereikbaarheid vanaf de N470 en de randstadrail.
Vlinderboom is onderdeel van Octant, stichting voor christelijk primair onderwijs. Octant telt negen christelijke
basisscholen, waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over elf locaties in
Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag.

Details
• Ingangsdatum: per 1 februari 2022
• Werktijdfactor: 0,6 – 0,7 (24-28 uur)
• Standplaats: Pijnacker Keijzershof
• Aanstelling: je krijgt een Octantbenoeming met (uitzicht op) een vaste aanstelling
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Interesse?
We zien je sollicitatie graag verschijnen!
Wil je eerst meer informatie voordat je solliciteert, bel of mail dan naar Hanneke de Frel, directeur Vlinderboom of
Michelle Kraan, adjunct-directeur op 015-3694106 of via h.de.frel@octant.nl
Kijk ook op www.vlinderboom-octant.nl voor meer informatie over de school.
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