Positief I initiatiefrijk I betrokken

LOGOPEDIST BAO/SBO
0.3 fte (tijdelijk 0,5 fte mogelijk) I werkdagen in overleg
Wil jij op IKC Het Zwanenbos het team versterken en van
onschatbare waarde zijn voor leerlingen? Dan past deze
vacature perfect bij jou!
Onze school
IKC Het Zwanenbos is gehuisvest in de multiculturele wijk Meerzicht.
De school telt ongeveer 250 leerlingen, verdeeld over 14 groepen waarvan 8 BAO en 6 SBO groepen. IKC Het Zwanenbos verkeert in een bijzondere positie omdat er, als één van de weinige scholen in Nederland,
zowel regulier als speciaal basisonderwijs wordt aangeboden.
We zijn een school waar leerlingen gezien worden om wie ze zijn, waar
er vertrouwen is in de talenten van leerlingen, waar veel ruimte is voor
maatwerk en kansrijk leren de boventoon voert. Wij werken iedere dag
aan het verzorgen van goed onderwijs. Goed onderwijs betekent ook
maatwerk voor leerlingen die moeite hebben met leren en behoefte
hebben aan extra ondersteuning.
Hoe jij kan bijdragen
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde logopedist met hart voor het
onderwijs! Als logopedist vind je het een uitdaging om je vakkennis te
implementeren binnen de school. De leerlingen bij ons op school kampen regelmatig met leerproblemen en met problemen op het gebied
van sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast komt op Het Zwanenbos veel spraak-taal problematiek voor, waar jij mee aan de slag gaat.

Samen in ontwikkeling

IKC Het Zwanenbos
maakt onderdeel uit
van Stichting OPOZ.
Een bruisende en vooruitstrevende organisatie waarbinnen volop
oog is voor talent en
ruimte voor de ontwikkeling daarvan.
Werken bij OPOZ
betekent samen in
ontwikkeling zijn.
Wij investeren in het
welzijn en de groei
van onze onderwijsprofessionals. Zo kunnen zij op inspirerende
en lerende wijze hun
vak uitoefenen. Iedere
dag een beetje beter.
Wil jij ook werken bij
een vooruitstrevende
organisatie waar
ontwikkeling centraal
staat? Reageer dan
op deze vacature.

De leerlingen krijgen bij jou individueel of in kleinere groepjes les
waardoor specifieke aandacht mogelijk is. Door jouw aanpak ondersteun jij de leerlingen bij het ontwikkelingen en verbeteren van communicatieve vaardigheden en/of bij het ontwikkelen van alternatieve
strategieën die het leerproces ondersteunen. In samenwerking met
het zorgteam en de leerkrachten maak jij een plan om de leerling
zo goed mogelijk te ondersteunen.
Wij vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen, initiatiefrijk
bent, bereid bent om een stapje extra te zetten, in bezit bent van
een dosis gezond verstand en positief bent ingesteld. Daarnaast ben
je natuurlijk in bezit van een diploma Logopedie.
Wat wij jou bieden
Wij zorgen voor een inspirerende en uitdagende werkomgeving waarin collega’s zich veilig en vertrouwd kunnen voelen, een omgeving
waarin de nadruk ligt op samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid en waar je altijd terecht kunt bij collega’s voor hulp of advies.
Wij vinden werkplezier belangrijk. Met elkaar wordt er dagelijks vanuit
bestaande competenties, talenten, kennis en middelen, aan duidelijke
doelstellingen gewerkt waarmee vorm wordt gegeven aan de toekomst van de school.
Wij bieden jou bij aanvang een aanstelling van 0.3 fte (1.5 dag),
tijdelijke uitbreiding naar 0.5 fte (2.5 dag) is mogelijk (werkdagen
in overleg). Je zal worden ingeschaald worden als leerlingbegeleider
in schaal 8.
Interesse?
Als deze functie jou aanspreekt, dan ontmoeten wij je graag!
Voor vragen, een kennismaking of als je meteen wilt solliciteren
dan kun je contact opnemen met Ottelie Overeijnder door te mailen
naar zwanenbos@opoz.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op
079-3517688.
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