RBOB De Kempen is een organisatie met 15 basisscholen, ruim 3300 leerlingen en zo’n 360 medewerkers. De
scholen bevinden zich in 15 plaatsen in 11 gemeentes in De Kempen en midden Limburg. Aan RBOB is
kinderopvangorganisatie Stichting IK-OOK! gelieerd.
Wij inspireren. Wij dagen uit. Wij tonen lef. Op onze scholen ontvangen we ieder kind met open armen. Ouders zijn
een belangrijke partner. Samen scheppen wij een veilige omgeving waarin kinderen spelen, leren en leven. Ieder
kind is bij ons welkom.
Voor OBS 't Busseltje zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de functie van:
Ondersteuningscoördinator (Intern Begeleider)
Het betreft een functie voor 0,6- 0,8 fte.
Omschrijving:
Je gaat deel uitmaken van een enthousiast en betrokken team. De ondersteuningcoördinator is verantwoordelijk voor
de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school. De ondersteuningscoördinator analyseert en monitort
samen met de leerkrachten de leerresultaten en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen en
individuele ondersteuningsplannen. Je werkt nauw samen met directie en bent een aanspreekpunt voor ouders. Je
neemt deel aan overleggen met ouders, leerkrachten en externe zorgorganisaties.

Over OBS 't Busseltje
OBS ' t Busseltje is een school met 30 enthousiaste collega’s en 350 leerlingen. Wij zijn een warme en uitnodigende
school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. We gaan uit van verschillen in competenties en
vinden het belangrijk om eenieder in zijn waarde te laten. Op OBS ’ t Busseltje wordt de nieuwsgierigheid van
kinderen gestimuleerd. Het doel van ons onderwijs is dat kinderen met verwondering, vertrouwen en
verantwoordelijkheid de wereld tegemoet treden. Onze groepen zijn kansrijk gecombineerd en zelfstandigheid en
coöperatief leren wordt gestimuleerd. We vinden het belangrijk om de talenten van onze kinderen te benutten.
Ontwikkelen van muzikaliteit en creativiteit wordt gestimuleerd bij onze kinderen en zijn onderdeel van ons
onderwijsconcept. In de kleuterbouw bieden wij thematisch onderwijs en worden doelen spelenderwijs gerealiseerd.
Wij ontmoeten graag de collega die:
· voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leerkracht basisonderwijs; eventueel aangevuld met IB-opleiding
. ervaring heeft als ondersteuningscoördinator of de ambitie heeft om zich te ontwikkelen als OC-er.
· ervaring heeft in de leerlingenzorg en ondersteuning van kinderen, ouders, leerkrachten en externen
· coachingsvaardigheden bezit en kan verbinden
· een team kan motiveren en inspireren
. participeert in het OC-netwerk en zo kennis kan delen en ophalen

Wij bieden:
· een aanstelling van een jaar met vooruitzicht op onbepaalde tijd bij goed functioneren
· conform CAO-PO en vastgesteld functiehuis wordt de functie gewaardeerd in L10/L11 (afhankelijk van ervaring)
· aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals lekkere koffie/thee/soep, bedrijfsfitness en GoodHabitz.

Werken bij RBOB De Kempen betekent werken bij een organisatie waar Plezier, Initiatief, Veiligheid, Ambitie en
Teamwork voorop staat. Bij RBOB staan we voor kansen voor ieder kind. Hoe we dat doen? Met ondernemende
leerkrachten. Mensen met uiteenlopende talenten. Maar altijd met het talent om kinderen tot bloei te laten komen.
Dit doe je samen met je collega’s, die net zo betrokken zijn als jij. Werken en leren op een van de RBOB-scholen
betekent ruimte voor plezier, initiatief en ambitie

Herken jij je in het bovenstaande?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 15 mei 2022 sturen
naar roypellegrom@rbobdekempen.nl. Voor meer informatie over de functie kun je op werkdagen contact opnemen
met Roy Pellegrom, directeur van OBS ’t Busseltje: 0497-514657/06-24651303

