Per 1 oktober 2019 zoeken wij voor Het Lyceum-havo een

Begeleider passend onderwijs/hoogbegaafdheidscoach (ca. 0,6 fte)
De begeleider passend onderwijs:.
 ondersteunt de leerjaarcoördinatoren en mentoren inhoudelijk op gebied van zorg aan
leerlingen met ondersteuningsvraag;
 informeert en adviseert over didactische en pedagogische ontwikkelingsaspecten,
leerbelemmeringen en specifieke hulpvragen van deze leerlingen;
 stelt ontwikkelingsperspectiefplannen op, evalueert deze met betrokkenen en rapporteert
aan betrokkenen;
 voert gesprekken met ouders en kind of gesprekken met externe en interne hulpverleners;
 neemt deel aan het zorgadviesteam Flexzat;
 stemt activiteiten af op die van de docenten en de externe hulpverlenende instanties;
 neemt deel aan bijeenkomsten van docenten als deze relevant zijn voor de werkzaamheden
(zoals leerlingenbesprekingen).
We zijn op zoek naar een collega met
 een opleiding als hoogbegaafdheidscoach of een andere passende hbo-opleiding en bereid is
de opleiding voor hoogbegaafdheidscoach te volgen.
 algemene theoretische en praktische kennis op het gebied van begeleiding van leerlingen
met een ondersteuningsvraag;
 kennis van veel voorkomende gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en van hoogbegaafdheid
in het bijzonder.
 kennis van de inhoud en de structuur van het onderwijsstelsel;
 inzicht in de ondersteuningsstructuur van de school en het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs;
 vaardigheid in het duiden van de signalen van docenten/mentoren in het kader van de
probleemanalyse van de leerling;
 vaardigheid in het werken binnen het kader van een diagnostische cyclus;
 vaardigheid in het signaleren van ondersteuningsbehoeften en hierop passende vervolgacties
inzetten;
 vaardigheden in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;






vaardig in het hanteren van professioneel taalgebruik (pedagogisch en didactisch) en op
verschillende niveaus naar ouders, leerlingen, docenten en hulpverleners;
vaardigheid in het coachen van docenten individueel en binnen het team;
vaardigheid in het opstellen van handelingsaanbevelingen voor docenten;
vaardigheid in het uitvoeren van faalangstreductietrainingen en trainingen sociale
vaardigheden.

Deze functie is conform schaal 9 van de CAO VO (OOP)
Interesse in deze baan?
Herken je jezelf in bovenstaande en ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan voor 26
augustus 2019 je sollicitatie naar:
mevrouw M.P. van Gurp
directeur Het Lyceum-havo,
m.vgurp@degoudsewaarden.nl
Bij je sollicitatie verwachten wij informatie over je levensbeschouwelijke identiteit.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je mailen naar: mevrouw M.P. van Gurp
directeur Het Lyceum-havo, m.vgurp@degoudsewaarden.nl

