Kwaliteitsondersteuner
Ackerweide | Groep Anders | 16 - 24 uur / 24 - 32 uur

Wie zoeken wij precies?
Wij zoeken voor Octantschool Ackerweide een enthousiaste kwaliteitsondersteuner die bewust kiest voor
ontwikkelingsgericht onderwijs en samen met ons het onderwijs aan de kinderen wil vormgeven.
Ben jij de kwaliteitsondersteuner die op Ackerweide het ontwikkelingsgericht onderwijs verder wil vormgeven en
kwaliteitszorg en leerlingzorg kan waarborgen?
Wij zoeken een enthousiaste collega 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 school ondersteunt bij de uitvoering van het NPO.
• De zorg op Ackerweide 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 hebt een afgeronde opleiding (SEN), of je bent in een vergevorderde fase van deze opleiding.
• Je hebt ervaring als kwaliteitsondersteuner of intern begeleider binnen het primair onderwijs.
• Je hebt uiteraard een Pabo diploma en (enkele) jaren ervaring als leraar 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.

Octantschool Ackerweide in een paar zinnen:
• Wij werken ontwikkelingsgericht; aan de hand van 5 of 6 thema's per jaar worden actuele onderwerpen uitgediept,
waarbij spelend- en onderzoekend leren centraal staan.
• De thema's zijn gericht op de belevingswereld van de kinderen en de leidraad in ons dagelijks lesprogramma. Brede
persoonsontwikkeling staat hierbij voorop.
• We passen ons onderwijs aan op de leerbehoefte van ieder kind.
• We bieden een vooruitstrevende lerende organisatie met uitstekende mogelijkheden om je te ontwikkelen als
professional.
Ackerweide 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 tien locaties in
Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag.

Details
• Ingangsdatum: bij voorkeur per 1 augustus 2021
• Werktijdfactor: 0,6
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• Standplaats: Pijnacker
• Aanstelling: je krijgt een Octant benoeming met (uitzicht op) een vaste aanstelling

Interesse?
We zien je sollicitatie graag verschijnen. Wil je eerst meer informatie voordat je solliciteert, bel of
mail dan naar Karen Vogels, waarnemend adjunct directeur Ackerweide, telefoon 015-3612304 of
mail: k.vogels@octant.nl
Kijk ook op www.ackerweide-octant.nl voor meer informatie over de school.
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