VACATUREMELDING

08

De katholieke Daniël de Brouwerschool is een regioschool voor Speciaal Onderwijs
aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd van 4 – 20 jaar.
De school ligt centraal in de Stedendriehoek op Landgoed de Lathmer.
Verdeeld over 19 groepen krijgen ruim 210 kinderen onderwijs
van betrokken en enthousiaste collega’s.

Voor het schooljaar 2018 – 2019 zoeken wij een:

Orthopedagoog
WTF 0,7875
Wij zoeken een leuke, betrokken en gemotiveerde collega die:
 in het bezit is van een afgeronde, passende universitaire opleiding met
bevoegdheid tot het doen van psychodiagnostisch onderzoek of: Master
Orthopedagogiek, met diagnostische aantekening,
 affiniteit/ervaring/passie heeft t.a.v. onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden,
- bij voorkeur kennis heeft van de SEO,
- advies kan geven over/inzicht kan geven in het gedrag van leerlingen aan
teamleden,
- over goede communicatieve vaardigheden beschikt,
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden heeft,
- een op samenwerking gerichte instelling heeft,
- met respect en invoelingsvermogen met ouders omgaat,
- de Katholieke identiteit onderschrijft,
- 3,5 dag wil werken (woensdag + 3 hele dagen)
Wij bieden:
- een leuke baan in een enthousiast team met geweldige leerlingen,
- een school waar zorg, veiligheid en goed onderwijs belangrijke
aandachtspunten zijn,
- een school waar `jezelf ontwikkelen` centraal staat: zowel bij leerlingen als
bij collega´s,
- salariëring: schaal 11 conform cao-PO
- mogelijkheid tot het verlengen van je contract bij gebleken geschiktheid
voor de functie.
Belangstelling?
Stuur een e-mail, met in de bijlage je motivatiebrief en C.V., voor 18 juni onder
vermelding van “Vacature 08” naar:

directie Daniël de Brouwerschool:
Mw. Anneke Huiskamp, directeur en
Mw. Tonny van Helden - Kuiper, adjunct-directeur
Lathmerweg 4
7384 AN Wilp
admin@danieldebrouwerschool.nl
De gesprekken
De sollicitatiegesprekken zullen op 21 juni overdag plaatsvinden.
Kandidaten zullen telefonisch worden uitgenodigd op 19 juni n.m.

Dank je wel voor je interesse in onze school.
We zien uit naar jouw sollicitatie!

