
De Daniël de Brouwerschool is een katholieke school voor Speciaal Onderwijs en

Voortgezet Speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd

van 4 - 20 jaar. Ruim 220 leerlingen uit de wijde regio bezoeken onze school.

Vacaturemelding 24 september 2022

Vervangend logopedist met uitzicht op vast werk

Logopedie aan onze school:

Je bent in dienst van onze school.

Je werkt samen met 2 andere logopedisten in ons bevlogen

logopedieteam. Je werkt nauw samen met klassenteams en

andere disciplines binnen school. Teamleden leren van jouw

kennis en aanpak.

Je geeft logopedie aan leerlingen met ontwikkeldoelen op

het gebied van taal, spraak, gehoor, stem en slikken.

De leerlingen krijgen individuele logopedie vanuit een

behandelplan op maat. Je geeft cursussen Nederlands met

Gebaren aan teamleden, ouder(s)/verzorger(s) en andere

betrokkenen.

Ons logopedieteam werkt (regelmatig) met:

- Leespraat

- Prompt

- Nederlands met Gebaren (NmG)

- Oro-myofunctionele therapie (OMFT)

- Ondersteunende communicatiemiddelen

- Methode Tan-Söderbergh

WTF:

We vragen m.i.v. 1 januari 2023 wegens zwangerschapsverlof een logopedist voor 0,6375

FTE. Je vaste werkdagen tot aan de zomervakantie zijn: maandag, dinsdag en vrijdag.

Eén van de logopedisten gaat na de zomervakantie met pensioen. We zouden het fijn

vinden als jij dan bij ons blijft werken voor minimaal 3 dagen.

Wij bieden:

- een logopedieruimte

- een goed georganiseerde en gestructureerde excellente school

- een werkplek op een prachtig Landgoed

- een school waar totale communicatie centraal staat en het stimuleren van

spraak- taalontwikkeling belangrijke aandachtspunten zijn

- een school waar `jezelf ontwikkelen` centraal staat: zowel voor leerlingen

als voor teamleden

- een coachings- en begeleidingstraject tijdens je eerste jaar

- inschaling in schaal 9, conform CAO-PO

- 2 jaar na je benoeming een vast contract wanneer je geschikt gebleken bent

(voorwaarde: een stabiel financieringssysteem/ leerlingaantal)



Wij vragen:

- afgeronde HBO Logopedie opleiding

- goede ICT-vaardigheden

- ervaring in het speciaal onderwijs door werk of stage

- affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

- respect en invoelingsvermogen naar ouders

- goede communicatieve vaardigheden

- een teamspeler

- affiniteit met de katholieke identiteit

- goed plannen en organiseren gaat je gemakkelijk af

- een leergierige en nieuwsgierige grondhouding

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan vòòr 14 oktober een e-mailbericht met in bijlage een motivatiebrief en CV

aan het directieteam van de school.

De brief kan gericht worden aan:  Mw. de Haan - Livestroo, adjunct-directeur.

E-mailadres: admin@danieldebrouwerschool.nl

Graag bij onderwerp vermelden: Sollicitatie logopedist

Kandidaten worden 17 en 18 oktober telefonisch uitgenodigd.

De gesprekken zijn op woensdagochtend 19 oktober.

We kijken uit naar je reactie!


