Leerlingcoach/
Medewerker IOV
Specialist onderwijsondersteuning A | 0,5 fte

Ben jij die betrokken coach die onze leerlingen
wil ondersteunen?
Hoe ziet jouw dag eruit?
Taakomschrijving
In je werk als leerlingcoach/medewerker interne
ondersteuningsvoorziening:
- stel je een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op aan de
hand van diagnostische gegevens en eventuele
observaties en werk je samen met de leerling aan de
opgestelde doelen;
- begeleid je leerlingen bij de ontwikkeling van sociale
vaardigheden en bied je leerlingen inzicht in eigen
handelen;
- achterhaal je benodigde informatie bij mentor en
vakdocenten;
- observeer je leerlingen indien nodig;
- onderhoud je oudercontacten;
- hanteer je bij bovenstaande werkzaamheden
verschillende methodieken uit het vakgebied;
- begeleid je op woensdagen de leerlingen in de IOV;
- ben je aanspreekpunt voor de mentoren van de brugklas;
- onderhoud je contact en werk je samen met de mentor en
- leg je verantwoording af aan de ondersteuningscoördinator.

Wat breng jij mee?
Zelfstandig | Sociaal | Communicatief vaardig | Creatief

Nadat je iets te drinken hebt gepakt bij binnenkomst, bekijk
je het dossier van een nieuw te begeleiden leerling. Je
maakt aantekeningen en plant alvast een kennismaking
met de ouders in. Vervolgens staan er vier gesprekken met
leerlingen gepland. Voorafgaand heb je bekeken welke
zaken je met je leerlingen gaat bespreken en op welke
manier. Je zet een aantal handelingsadviezen in Magister
en werkt daarna verder aan de OPP’s. In de pauze spreek
je een mentor, die graag je advies wil. In de middag
observeer je een leerling en breng je verslag uit aan de
mentor en het ondersteuningsteam. Samen met de
ondersteunings-coördinator bespreek je een casus. In de
tijd die nog over is werk je verder aan de OPP’s. En dan is
het alweer tijd om naar huis te gaan.

Ons aanbod
0,5 FTE | Per 12 september 2022 | Ter vervanging |
Goede werksfeer
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor het hele
schooljaar 2022-2023, startend per 12 september of
anders in overleg. Je bent bij voorkeur op dinsdag en
woensdag aanwezig. Inschaling in schaal 8 volgens de
CAO Voortgezet Onderwijs (€2.294 tot €3.467
bruto/maand).

| Flexibel


relevant HBO diploma, bijvoorbeeld van de sociale
studies SPH of TP;



een sterke persoonlijkheid;



affiniteit met het onderwijs;



kennis van de doelgroep, specifiek op het gebied van
ontwikkelings- en leerstoornissen;



kennis van de verschillende methodieken;



bij voorkeur ervaring met de doelgroepen;



bij voorkeur ervaring met het opstellen van een OPP
en/of handelingsplannen.

Spreekt dit je aan?
Dan zoeken we jou! Stuur je cv en motivatiebrief voor 26
augustus naar vec@fritsphilips.eu t.a.v. Claudie
Verspaandonk onder vermelding van ‘Sollicitatie leerling
coach’. Gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 31
augustus.
Wij hebben vooralsnog geen hulp nodig bij de werving.

