‘Op ’t Maxend ontwikkelen kinderen zich optimaal, samen en met plezier in een KanZrijke omgeving’.
Basisschool ‘t Maxend staat in het dorp Nistelrode en vormt een belangrijke ontmoetingsplaats.
De school maakt namelijk deel uit van De KanZ (de K staat voor kind, de Z staat voor Zorg en de a en
de n staan voor alle niveaus). De KanZ huisvest een aantal participanten, allemaal gericht op de
ontwikkeling van kinderen.
Als kernopdracht van ons onderwijs zien wij dat onze leerlingen vanuit een vertrouwensvolle relatie
maximaal rendement halen uit hun leer – en ontwikkelmogelijkheden. Ouders zijn hierbij onze
natuurlijke partner. Partnerschap met ouders betekent dat wij hun vragen en verwachtingen serieus
nemen.
Ons enthousiaste en energieke team wil zich graag ontwikkelen. Er is sprake van een professionele
leeromgeving waarin veel verantwoordelijkheid bij het team ligt. Tevens is er sprake van een fijne
sfeer met plaats voor gezelligheid en saamhorigheid.

‘t Maxend zoekt

Een enthousiaste intern begeleider
(Wtf 0,500)
Hiernaast is er, in overleg, ruimte voor lesgevende taken. We nodigen je van harte uit te solliciteren.

Wij zoeken een collega die:
• In staat is om vanuit een helicopterview te kijken naar het schoolaanbod, de aanpak, de
resultaten en op basis daarvan onderwijsinhoudelijke keuzes te adviseren
• Daadkrachtig is, zelfverzekerd maar ook flexibel, oplossingsgericht, een open houding heeft
en goed zelfstandig kan werken
• Beschikt over sterke communicatieve en coachende vaardigheden
• Met ons samen wil werken aan de ontwikkeling van onze school
• De professionaliteit van ons team versterkt en inspireert
• Gevoel voor humor heeft

Als je geïnteresseerd bent in deze vacature dan kun je reageren tot uiterlijk maandag 8
november 2021 Dit doe je door een pakkende motivatiebrief met CV via mail te sturen aan
rvanderburgt@skpo-novum.nl.
Vermeld hierbij als onderwerp van je mail je voor- en achternaam en ‘sollicitatie ’t Maxend.

