SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) IS EEN ONDERWIJSORGANISATIE IN DE
REGIO DRECHTSTEDEN EN GORINCHEM MET NEGEN SCHOLEN VOOR SPECIAAL
BASISONDERWIJS, (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS, PRAKTIJKONDERWIJS EN VMBO.
LEERLINGEN KRIJGEN BIJ SPON SCHOLEN HET ONDERWIJS EN DE ONDERSTEUNING DIE
PAST BIJ HUN MOGELIJKHEDEN EN BEHOEFTEN. VOOR DE STROOM VSO EN
PRAKTIJKSCHOOL DE SPRONG ZOEKEN WE PER DIRECT EEN

ORTHOPEDAGOOG
WTF 0,5 (WTF 0,3 DE STROOM EN WTF 0,2 DE SPRONG)
Als orthopedagoog ben je onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg voor de
leerlingen op het gebied van welbevinden, betrokkenheid en gedrag. Ervaring in het speciaal Voortgezet
Speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs is een pré. Je bent onderdeel van het ondersteuningsteam en je
onderhoudt contacten met leerlingen, Interne Begeleiding, Zorg Coördinatoren, ouders/verzorgers,
externen zoals scholen, samenwerkingsverbanden, GGZ en jeugdzorg.
Ben jij:










enthousiast, flexibel, bekwaam en communicatief vaardig?
bekend met observeren in verschillende groepen?
goed in het samenwerken met leerkrachten, zorg coördinatoren en interne begeleiding en
kun je contacten onderhouden met externe partijen?
een actief lid van het zorgteam en commissie van begeleiding?
bekend met het opstellen van verslagen en rapporten?
bekend met de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaringen?
in staat om te werken met leerlingen met verschillende problematieken?
bevoegd om Psychologisch diagnostisch onderzoek uit te voeren?
in staat om mee te werken aan het opzetten van een leerlijn sociaal-emotionele
ontwikkeling?

Dan ben jij bij SPON op je plek!

Je kunt bij SPON rekenen op:
 een aanstelling in schaal 11 conform de CAO voortgezet onderwijs.
 goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 mogelijkheden voor professionalisering.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Patricia Bijloo via 06-42870067. Proef de sfeer van de school op
www.stroom.spon.nl of www.desprong.spon.nl
Heb je interesse?
We gaan graag in gesprek met jou! Stuur een e-mail aan p.bijloo@spon.nl. Vertel ons welke ervaring je
hebt, welke dagen en vanaf wanneer je beschikbaar bent. Je kunt reageren op de vacature door middel
van een mail te sturen met uw CV en motivatiebrief. De gesprekken zullen op locatie worden gevoerd,
op een nader te bepalen datum.

