VRIJESCHOOL

ZUTPHEN
VWO HAVO MAVO
Locatie: Weerdslag
Vrijeschool Zutphen VO is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen vanuit het antroposofisch
mensbeeld tot volwassenheid worden begeleid. De school telt rond 1200 leerlingen.
Vrijeschool Zutphen VO is een bruisende school waar betrokken leraren leerlingen stimuleren in hun
cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. De pedagogische visie van de vrijeschool is gebaseerd op de
gedachte dat een mens zich ontwikkelt in leeftijdsfasen. De totale leerling wordt aangesproken. Juist het
aanspreken van hoofd, hart en handen kan leiden tot een optimale ontplooiing van de leerling. Daarom
worden naast kennisgerichte vakken veel praktische en kunstzinnige vakken gegeven. Het periodeonderwijs,
waarin leerlingen drie weken achtereen gedurende de eerste twee uren van de dag met hetzelfde vak bezig
zijn, vervult daarin een levendige rol.
Daarnaast wil de school een veilige en inspirerende leefomgeving zijn voor leerlingen.
De school biedt mavo, havo en vwo-trajecten aan. Ook kent Vrijeschool Zutphen VO een Regge-stroom waarin
leerlingen leren door doen.
Vrijeschool Zutphen heeft een intern zorgteam dat de leerlingenzorg vorm geeft. Dit doen we onder andere
door leerlingen en ook docenten te ondersteunen. De ondersteuning vindt individueel maar ook in
groepsverband plaats. We zijn een hecht team met ieder zijn/haar expertise.

In verband met het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een

Leerling ondersteuner en SOVA trainer
Circa 0,6000 fte
Profiel:
Je beschikt over MBO+(/HBO) werk- en denkniveau en hebt een daarbij behorende opleiding afgerond op het
gebied van onderwijs, coaching en/of ondersteuning.
Je bent in staat om aan (kleine) groepen leerlingen SOVA trainingen te verzorgen en dit zelfstandig in te
plannen.
Je voelt je als regievoerder verantwoordelijk voor individuele leerlingen die je in je begeleiding hebt en neemt
hierin je verantwoordelijkheid. Je hebt ervaring met dit regisserende en coachende deel van de functie en
beschikt over een reflecterend en relativerend vermogen.
Je bent in staat professionele afstand te bewaren in contacten met ouders en leerlingen.
Je bent flexibel, sociaal, communicatief, vakkundig en vindingrijk. Kenmerken die jou typeren zijn verder:
verantwoordelijkheid, betrouwbaar, communicatief vaardig en daadkrachtig. Tot slot mag en gezonde dosis
humor niet ontbreken.
Taken:
Tot de taken van de leerlingbegeleider behoren onder andere:







het inplannen en het voeren van begeleidingsgesprekken met onze leerlingen
het onderhouden van de contacten met betrokken ouders
het plannen en organiseren van (multidisciplinaire) overlegmomenten
het onderhouden van externe contacten
het adviseren van mentoren en docenten op het gebied van de individuele begeleiding van de leerling
het (verder) ontwikkelen van sociale vaardigheidstrainingen en deze geven aan kleine groepen.

Procedure:
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken.
Het eerste gesprek is gericht op je persoonlijkheid en de aansluiting daarvan met de cultuur en doelstellingen
van de organisatie en het ondersteuningsteam. Dit gesprek zal plaatsvinden met de zorgcoördinator en de
rector.
Het tweede gesprek richt zich in meer detail op jou en de vacature. Dit gesprek zal plaatsvinden met leden van
het zorgteam.
Wij bieden:
Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast. Een CAO met goede arbeidsvoorwaarden, een prettige werksfeer,
waarin ruimte is voor het individu en waarin ieders bijdrage op de juiste waarde wordt geschat. Het zorgteam is
een hecht team waarin vertrouwen, samenwerking en humor hoog in het vaandel staan om de leerlingen zo
optimaal te kunnen ondersteunen. Er is ruimte om te leren en verder te ontwikkelen. Je wordt uitgedaagd mee
te denken aan de vormgeving en uitvoering van het Passend Onderwijs op onze school.
De Inschaling is conform CAO-VO. Inlichtingen worden verstrekt door Tamar Hengeveld Zorg coördinator, email thengeveld@vszutphen.nl Uw gemotiveerde sollicitatie, voorzien van een Curriculum Vitae, ontvangen wij
graag vóór 25 oktober a.s. bij voorkeur per e-mail (kharmsen@vszutphen.nl).
Deze advertentie wordt intern en extern gepubliceerd.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

