daadkrachtige ondersteuning van zien in de klas

Interim interne begeleiding
Ben je op zoek naar een ervaren intern begeleider? Een ib’er met veel kennis,
onderwijservaring én een orthopedagogische achtergrond? Wil je flexibel samenwerken,
korte lijnen en gestructureerd werken aan de kwaliteit van jouw school? Dan kan een
interim intern begeleider van ZIEN in de Klas wat voor jouw school zijn.

Onze interim ib’ers zijn op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen in het onderwijs
veld, sterk in afstemming met het team,
kunnen snel een situatie analyseren en
werken doelgericht.
De match tussen de school en de interim
ib’er vinden we belangrijk. We zorgen altijd
voor een kennismakingsgesprek om te kijken
of er een klik is. Daarna wordt een plan

opgesteld waaraan gewerkt wordt
in de komende periode, zodat de
doelen helder zijn en jullie weten wat
de begeleiding oplevert.
Bij ZIEN in de Klas weten we elkaar intern
snel te vinden. Zo heb je niet alleen je eigen
interim ib’er tot je beschikking, maar ook het
hele ZIEN in de Klas team op de achtergrond
met extra kennis en ervaring.

Meer weten over interim IB? Kijk op: zienindeklas.nl

BIJ DE INZET VAN EEN INTERIM IB’ER
KUN JE DENKEN AAN:
•• Een periode de lopende zaken vervangen.
•• Een daadkrachtige kwaliteitsslag
maken om de ondersteuningsstructuur
te verbeteren.
•• Naast een ib’er meedraaien om te coachen.

WAT SPREEKT ANDEREN AAN IN EEN
INTERIM IB’ER VAN ZIEN IN DE KLAS?
‘Een fijne collega, met oog, oor
en hart voor zowel de organisatie,
haar collegae en de leerlingen.
Heeft zich in korte tijd snel ingewerkt
in de lopende zaken en specifieke
(onderwijs)behoeften van de
doelgroep.’
directeur OBS De Toekomst
‘Door haar transparante en kritische
houding heeft zij niet alleen het
team goed begeleid en ondersteund
in complexe situaties, maar heeft zij
ons ook nieuwe inzichten gebracht
die zowel het handelen op groepals schoolniveau heeft weten te
versterken.’ adjunct directeur
SBO Belle van Zuylen

‘Ze heeft veel kennis, ervaring en
deskundigheid. Ze is in staat om
een strakke planning HGW en OGW
uit te zetten. Daarnaast denkt ze
constructief mee op strategisch
én beleidsniveau. En ze is in staat
om op leerkrachtniveau de juiste
ondersteuning te bieden. ‘
directeur OBS De Wijde Wereld
‘Professionele ondersteuning
waarbij ik in mijn kracht gezet word.
Je staat open voor mijn inbreng,
hierdoor is mijn zelfvertrouwen
versterkt. Ik voelde een grote mate
van gelijkwaardigheid.’
intern begeleider
Prof. Dr. H. Kraemerschool

INTERESSE?
Ben je geïnteresseerd in een interim ib’er
van ZIEN in de Klas? Neem vrijblijvend
contact met ons op. We komen graag langs
voor een oriënterend gesprek.
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Kennismaken met Zien in de klas? Bel of mail ons!
ZIEN in de Klas
Adres: Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen
E-mail: info@zienindeklas.nl
Telefoon: (030) 243 76 82
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Wij zijn in het bezit van een SNA
keurmerk voor vergoedingen vanuit
het vervangingsfonds.

Meer weten over interim IB? Kijk op: zienindeklas.nl

