Coachingshuis STAIJ zoekt versterking!
Het Coachingshuis STAIJ is onderdeel van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ, een
schoolbestuur voor openbaar basisonderwijs in Amsterdam Oost met 18 basisscholen,
waaronder een school voor nieuwkomers en een school voor speciaal basisonderwijs.
Vanuit de visie van de bestuurs- en schoolorganisatie stelt het zich ten doel continue groei
en ontwikkeling van startende en zittende professionals in elke laag van de organisatie te
bevorderen. Met als belangrijk uitgangspunt: Hoe meer het systeem als geheel versterkt
wordt, des te meer er de mogelijkheid voor individuele leden ontstaat eigen vraagstukken op
te lossen.
Mensen leren vooral binnen de context van het werk. Coachende feedback en samen
uitvoeren zijn interventies die hoog leerrendement geven. De coach begeleidt de
professional in eerste instantie in reflectie op het eigen professionele handelen. Vervolgens
wordt de reflectie breder getrokken en verbonden aan het (team) leren binnen de school.
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– Lao Tse –
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Welke Pedagogisch-Didactische Coach komt het team van ‘ Coachingshuis STAIJ’ vanaf
1 februari 2021 versterken?
Door vertrek van een collega zijn we op zoek naar een coach die:
- doorleefde leerkracht ervaring heeft in het primair onderwijs en over aantoonbare
pedagogisch/didactische coachingsvaardigheden beschikt;
- zelfstandig vorm kan geven aan resultaatgerichte- en resultaatverplichte coachingstrajecten
van zowel startende als ervaren leerkrachten;
- in staat is zich te verbinden aan verschillende geledingen binnen onze scholen en
bestuursorganisatie;
- kennis heeft van de digitale leeromgeving en dit kan vertalen naar huidig en toekomstig
coaching aanbod.
En op zoek naar een collega die:
- nieuwsgierig, lerend, reflectief en representatief is;
- gevoel heeft voor verbinding en verhoudingen;
- buiten de lijntjes durft te kleuren

Mensbeeld

Beeld op leren
Maatschappijbeeld

Mooi anders- uniek in verbondenheid
Omvang: 0,2 fte zo mogelijk flexibel in te zetten
Salariëring conform het nieuwe functiehuis van STAIJ
In verband met de samenstelling van het team worden vrouwelijke kandidaten van harte uitgenodigd
te solliciteren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de coaches:
Willem Plomp – 06 46 121 645
Cees Reuvecamp - 06 26 454 368
Uw motivatie en CV voor 20 november 2020 per mail versturen aan:
c.reuvecamp@coachingshuisstaij.nl en w.plomp@coachingshuisstaij.nl
Eerste ronde gesprekken zullen plaatsvinden in week 49 of 50.

