Profiel leerlingcoördinator Hageveld schooljaar 2022- 2023
Inleidend
Met ingang van schooljaar 2022-2023 zoekt de schoolleiding drie leerlingcoördinatoren. Dit is een
nieuwe functie binnen onze school. De leerlingcoördinatoren werken nauw samen met de
teamleiders en de mentoren en zijn primair verantwoordelijk voor leerlingbegeleiding.
Voor team 1 en 2 zoeken we een leerlingcoördinator voor 0,8 fte.
Voor team 3 en 4 zoeken we een leerlingcoördinator voor 0,8 fte.
Voor team 5 en 6 zoeken we een leerlingcoördinator voor 0,8 fte.
Voor deze vacature wordt zowel intern als extern geworven.
Arbeidsvoorwaarden
• beschikbaarheid op minimaal 4 werkdagen (ca. 0,8 fte) voor team 1 en 2, team 3 en 4 en team 5
en 6.
• inschaling in schaal LC en LD (gekoppeld aan de docentenfunctie);
• benoeming voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.
Takenpakket
Dit is een nieuwe functie binnen College Hageveld. De verschillende jaarlagen hebben hun eigen
dynamiek. Dit betekent ook dat niet alle leerlingcoördinatoren exact hetzelfde zullen doen.
In grote lijnen zijn de verantwoordelijkheden als volgt:
• Eerste aanspreekpunt op het gebied van leerlingbegeleiding en doorlopende lijn van
leerlingbegeleiding en mentoraat van de twee verantwoordelijke jaarlagen;
• Samen met de teamleider vormgeven van de wekelijkse teambijeenkomsten, het leiden van
leerlingbesprekingen en medeverantwoordelijk voor het mentoraatsprogramma;
• Contact onderhouden met het zorgteam en het deelnemen aan MDO’s (met zorgcoördinator,
leerling, ouder en evt. externe betrokkene(n));
• Organisatorische zaken en jaarlaagactiviteiten in afstemming met de teamleiders te verdelen;
• Rapportages over verzuim en gekozen Hagevelduren en leerlingbegeleiding (laten) maken en
bespreken met TL en betrokken mentoren;
• Inzicht verkrijgen en waar nodig afstemmen over de jaarprogramma’s, toetsoverzichten en de in
te leveren opdrachten in de jaarlaag.

In afstemming met de teamleider zal het takenpakket verder gespecificeerd worden.
Profiel leerlingcoördinator
Heb je een grote affiniteit met leerlingbegeleiding? Ben jij op zoek naar een uitdagende en nieuwe
functie in het hart van onze school, waarbij je verantwoordelijk wordt voor de begeleiding van de
leerlingen uit jouw jaarlaag/jaarlagen en vind je het een uitdaging om deze functie samen met de
teamleiders vorm en inhoud te geven? Dan is dit een prachtige kans om je know how in te brengen
en mee te werken in een dynamische omgeving in één van de mooiste scholen van het land.

De leerlingcoördinatoren blijven deels lesgeven en blijven daarmee betrokken bij de vaksectie.
Gevraagde competenties
Communicatief vaardig in woord en geschrift, representatief, hart voor leerlingen, proactief, flexibel,
pedagogisch sterk, in staat om bijeenkomsten met mensen met uiteenlopende belangen te leiden.
Sollicitatie
Wil je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief voor 22 augustus naar personeelszaken via
personeelszaken@hageveld.nl. Geef in je brief s.v.p. aan waar je voorkeur qua team naar uitgaat. In
het nieuwe schooljaar zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden met Peter Stam (rector) en de
verantwoordelijke teamleider.

Hageveld, ruimte voor jouw ontwikkeling!

