vrijeschoolonderwijs
De Rudolf Steiner School Breda is een basisschool die zich nadrukkelijk
onderscheidt. Dit wordt duidelijk door wat wij belangrijk vinden in de
ontwikkeling van de kinderen en de manier waarop wij in het licht daarvan
de door de overheid verplichte lesstof aanbieden. Wij zien kinderen als
kleine wonderen, die nog van alles te ontdekken en te leren hebben en
beschouwen het als onze taak hen te begeleiden op deze inspirerende

Rudolf Steiner School
Minckelersstraat 27
4816 AD Breda
T 076 571 36 46
E info@vrijeschoolbreda.nl
I www.vrijeschoolbreda.nl

ontdekkingstocht.
De Rudolf Steiner School Breda is is voor aanvang schooljaar 2018-2019 op zoek
naar een:

IB-er voor 0,6 FTE m/v
Als IB-er heb je ervaring in de onderbouw en bovenbouw. Je vindt het een uitdaging om
nieuwe ontwikkelingen te implementeren binnen de school. Je bent iemand die organisatorisch denkt en meedenkt met de directie. Daarnaast ben je doelgericht, heb je een actieve
werkhouding en ben je sterk in samenwerken. Het is belangrijk dat je onderwijsinhoudelijk
de vertaalslag kunt maken naar de zorgpraktijk.
Verder ben je creatief in het bedenken van handige, praktische oplossingen en sterk in het
coachen van leerkrachten.
Functie-eisen
- Je bent in het bezit van een afgeronde PABO opleiding en je hebt een certificaat IB.
- Je hebt kennis van en ervaring met HGW en OGW.
- Je bent in staat onderwijsinhoudelijk boven de stof te staan en je weet dat de rol IB
vooral een coachende en trekkersrol is.
- Je bent sterk in het coachen van leerkrachten.
- Je bent daadkrachtig ,en je staat stevig in je schoenen en je bent in staat een zorgteam te
leiden.
- Je werkt systematisch en cyclisch.
Is dit een passende beschrijving bij jouw persoon? Dan hopen we dat jij solliciteert op deze
vacature! Stuur je sollicitatie brief en Curriculum Vitae vóór 20 augustus 2018 aan
Anja de Vos, directeur van de Rudolf Steiner School: directie@vrijeschoolbreda.nl of
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