Vacature leerlingcoach zorgteam
De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo,
mavo, vmbo en ISK op Goeree-Overflakkee. Onze 1750 leerlingen zijn allemaal gelijk, maar
niet hetzelfde. Kenmerkend voor onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor
diversiteit. Onze leerlingen krijgen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur, zodat zij in
een veilige omgeving en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd worden om
te groeien en het beste uit zichzelf te halen. Wij stimuleren onze leerlingen met een open blik
naar de wereld te kijken en kritisch te denken, zowel binnen als buiten de school. Zo krijgen
onze leerlingen meer mee dan alleen een diploma. Naast kennisverwerving en cognitieve
vaardigheden, willen we het creatief vermogen van leerlingen vergroten.
De RGO heeft ambitieuze plannen die zijn vastgelegd in ons strategisch beleidsplan RGO
2020-2024. Wij vinden een positieve benadering van leerlingen, ouders en collega’s
belangrijk en richten ons graag op wat goed gaat. In iedere benadering gaan we uit van een
positieve, constructieve en onderzoekende manier van kijken en van ontwikkelpotentieel.
Belangrijk hierin is het vertrouwen in de ander en in zijn mogelijkheden.
Op de RGO zorgen wij graag goed voor onze leerlingen. Bij gesignaleerde problemen wordt
vanuit school contact met ouders opgenomen, waarna in overleg tot actie overgegaan kan
worden. Deze ondersteuning kan op school (bijvoorbeeld in de trajectgroep) maar ook buiten
school worden geboden. Er wordt nauw samengewerkt met het samenwerkingsverband
(inclusief Connect), het TJG (team Jeugd en Gezin), met Bureau Leerplicht, met de GGZ,
met jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en indien nodig ook met de politie en Veilig
Thuis.
Wegens het aanstaande vertrek van één van onze coördinatoren zijn wij op zoek naar één of
twee

leerlingcoaches (0,6- 1,0 fte)
De coördinator onderwijsondersteuning verdeelt de leerlingen met een zorgbehoefte onder
de leerlingcoaches. Als leerlingcoach breng je samen met de leerling, ouders en mentor de
hulpvraag verder in kaart en wordt er een passend plan gemaakt. Je begeleidt de leerlingen
met problematiek die het mentoraat overstijgt. Het gaat hierbij om leerlingen met een
ondersteuningsvraag op school. Je voert gesprekken met de leerling op structurele basis en
volgt de ontwikkeling in school. Je plant en voert evaluatiegesprekken met de leerling,
ouders, mentor en eventuele hulpverleners. Wanneer nodig maak je een handelingsplan. Je
werkt nauw samen met de deelnemers van het schoolondersteuningsteam
(schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, begeleiders passend onderwijs,
schoolpsycholoog en de coördinator onderwijsondersteuning) en de trajectgroep.
Je hebt affiniteit en liefst ook ervaring met het werken met jongeren met problemen. Je bent
vaardig in het voeren van coachende leerling-gesprekken. Je werkt nauw samen met je
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collega's en haalt het beste uit de leerlingen naar boven. Leerlingen voelen zich door jou
gezien en begrepen.
De functie-eisen
Je bent in het bezit van een relevant HBO-diploma op sociaal-pedagogisch gebied
(SPH/MWD/Social Work of HBO pedagogiek). Daarnaast ben je van nature gestructureerd
en geordend en beschik je over uitstekende sociale vaardigheden. Je bent zelfverzekerd,
stressbestendig en flexibel.
Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt in eerste instantie aangeboden voor de duur van één jaar. De bekostiging is
vooralsnog gebaseerd op de NPO gelden. Daarna is er zicht op een vast dienstverband. De
functie is voorlopig ingeschaald in schaal 10 van de CAO VO. In de schoolvakanties wordt
doorgaans niet gewerkt. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze
reiskostenregeling woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf.
Meer informatie
Op onze website vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot het het zorg -en
ondersteuningsplan. Wilma van Donk, directeur onderwijs, beantwoordt uw gerichte vragen
graag. Zij is hiervoor in de vakantie te bereiken tussen 10.00 uur en 12.00 uur op maandag
en dinsdag. Haar nummer is 06 - 110 36 988
Solliciteren
Mailt u uw brief met curriculum vitae voor 25 augustus 2021 aan onze stafmedewerker P&O
mevrouw F.M. Kik-Heerebout op sollicitaties@rgomiddelharnis.nl. Schrijft u in uw brief naar
welke omvang (aantal dagen per week) u solliciteert. Na de zomervakantie worden de
brieven gelezen en ontvangt u reactie. De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 27
augustus.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs en ons
strategisch beleidsplan ‘'De bruisende school' onderschrijven.
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