VACATURE
Voor onze scholen zoeken we een

Bovenschools coördinator
(hoog) begaafdheidsspecialist
voor 12-16 uren per week (wtf 0.3 – 0.4), ingaande het schooljaar
2021-2022.

Wie en wat we zijn
PCBO Dantumadiel is een vereniging voor

‘zomaar’ een vereniging: we hebben de

basisonderwijs met zes scholen, ongeveer

christelijke identiteit. De Bijbel is ons baken.

1000 leerlingen en 90 personeelsleden. We zijn

Dit is merkbaar en herkenbaar op ál onze

nauw verbonden met onze regio. Vandaar ons

scholen: nu en straks.

motto: Onderwijs dicht bij uw kind. We zijn niet

Onze visie
PCBO Dantumadiel biedt goed onderwijs aan

kind bij ons een ononderbroken ontwikkeling

kinderen in de basisschoolleeftijd. Onze kinderen

door. We leren ze meer dan alleen basisvaardig

komen maximaal tot ontplooiing, mede dankzij

heden. Evenzogoed leren ze bij ons sociaal-

onze bekwame leerkrachten en overig personeel.

emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijk

Ongeacht talent en mogelijkheden maakt ieder

heid en creativiteit.

De kandidaat heeft de volgende kwaliteiten/competenties:
•

Verantwoordelijk voor het bij- en opstellen van het beleid, coördineren en bewaken van de
voortgang op verenigings- en schoolniveau.

•

Signaleren van ontwikkelingen en trends: landelijk en in andere onderwijsorganisaties.

•	Voorzitten en organiseren van de (hoog) begaafdheidwerkgroep, waar professionals van de
aangesloten scholen aan deelnemen.
•

Begeleiden en ondersteunen van de coördinatoren (hoog) begaafdheid en leraren van de school.

•	Organiseren en onderhouden van netwerken: het delen van kennis en good practices met andere scholen.
•

Vraagbaak zijn voor scholen over (hoog) begaafde leerlingen.

•

Leerlingen kan herkennen en erkennen, kan diagnosticeren.

•

Coach zijn voor leerlingen en hun ouders.

•

Omgaan met gelaagdheid in hulpvragen van leerlingen.

•

Aanspreekpunt voor het organisatiebrede HB-beleid en extra onderwijsaanpassingen.

Verantwoording / contacten / werkomgeving
De bovenschools (hoog) begaafdheidsspecialist legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.
Functioneel leidinggevende is de bovenschools coördinator Zorg.
•	Werkgroep (hoog) begaafdheid, directieoverleg, werkgroep kwaliteitsmedewerkers, externe partners
met expertise op dit gebied.
•	Andere scholen binnen de vereniging en daarbuiten ook voortgezet onderwijs, MBO, VSO en
samenwerkingsverband.
•

Schoolspecialisten, directie, ib’er en bestuur met vragen rond hoogbegaafdheid.

Kennis en vaardigheden
•	Academisch werk- en denkniveau, opleiding hoogbegaafdheid of de bereidheid deze opleiding te volgen.
•	Brede kennis van de doelgroep: theoretische en praktisch gerichte kennis op het gebeid van (hoog)
begaafdheid.
•

Ervaring in/kennis van het werken met (hoog) begaafde leerlingen.

•

Netwerker: in staat zijn te boeien, te binden, te verbinden en te inspireren.

•

In staat zijn de vertaalslag te maken van plan naar praktijk en planmatig en doelgericht werken.

•

Inzicht in wat nodig is op schoolniveau.

•

Goede communicatievaardigheden.

•

Toegankelijke persoonlijkheid, die ook professionele distantie in acht kan nemen.

•

Flinke dosis flexibiliteit en creatief denkvermogen.

•	Bereid is om deel te nemen aan intervisie en goed op eigen handelen kan reflecteren (competentie in
reflectie en ontwikkeling).
•

Beschikt over een rijbewijs en auto om de verschillende scholen te bereiken.

Algemene informatie
De bovenschools (hoog) begaafdheidsspecialist

plannen regelmatig met de bovenschools

is werkzaam op de zes scholen binnen PCBO

coördinator zorg. Vanuit je rol overleg je met de

Dantumadiel. De uren worden naar rato verdeeld

coördinator op de school, hoe het beleid verder

over de scholen. Je zult leerlingen projectmatig

vorm kan worden gegeven. Je bent voor hem/haar

begeleiden die méér nodig hebben dan de meer

het aanspreekpunt. Je organiseert twee bijeen

begaafde leerlingen. Daarnaast zet je het beleid

komsten per jaar met de coördinatoren om de

uit vanuit de bovenschoolse visie en bespreekt je

voortgang en ontwikkelingen te bespreken.

Wij bieden
•

enthousiaste en bevlogen schoolteams die hard werken aan de eigen professionaliteit;

•

de mogelijkheid jouw talent te ontwikkelen en in te zetten;

•	ruimte en verantwoordelijkheid om mee te denken en te werken aan beleidsontwikkeling
op verenigingsniveau;
•

een professionele organisatie;

•

een prettige werkomgeving.

Functieomvang
Het betreft een functie voor wtf 0.3 – 0.4 (12 tot

specialist. Vanwege de omvang van de uren zoeken

16 uren per week), met een inschaling als leraar

wij bij voorkeur kandidaten die werkzaamheden

L-11, volgens het functieprofiel van begaafdheids-

zijn binnen de scholen van PCBO Dantumadiel.

Aanvullende informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie en de procedure kun je contact opnemen met Gerrit Visser,
beleidsmedewerker P&O via 06-81196128 of met Gert van Tol, directeur-bestuurder via 06-13147902.
Enthousiast geworden? Stuur dan je reactie en CV uiterlijk 19 juni aan Alie Meindertsma, bestuurs
ondersteuner, via info@pcbodantumadiel.nl.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 28 juni
in de namiddag of op de avond.

