Wegens groei van ons leerlingenaantal hebben wij vacatures op onze scholen.

Maak jij het verschil?
Wil jij een baan waarin je stevig in je schoenen moet staan en waarin je een bijdrage levert aan onderwijs voor
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften? Dan ben jij wellicht één van de nieuwe collega’s die wij zoeken!
Als medewerker van Stichting de Korre draag je bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen en veiligheid te ervaren zijn de basisbehoeftes
van onze leerlingen. Wij gaan dagelijks de uitdaging aan om vanuit een constante beweging de leerlingen een
zo goed mogelijk perspectief te bieden.
Vanzelfsprekend neem je als medewerker actief deel aan het teamproces en de verschillende overlegvormen.

Wij zoeken de volgende professionele collega:
(deze vacature wordt intern en-extern geplaatst)
Voor locatie Mytylschool de Sprienke (Goes):
 Orthopedagoog/ psycholoog (0.8 fte)
Als orthopedagoog/psycholoog vergroot je samen met collega experts de onderwijskansen van de leerlingen
door het optimaliseren van de interactie tussen leraar en leerling. Je houdt daarbij rekening met de specifieke
problematiek, belemmeringen en mogelijkheden van de leerling zodat leerlingen een optimale kans geboden
wordt op toekomstig maatschappelijk functioneren.
Je zet je volledig in voor de ontwikkelingskansen van onze leerlingen.
Je beschikt over tenminste een universitaire opleiding op het gebied van kinder- en jeugdpsychologie of/en
(ortho)pedagogiek. Je hebt affiniteit met deze specifieke doelgroep. Je kerncompetenties sluiten aan bij onze
doelgroep en bij onze missie en visie. Je hebt uiteraard een aantekening diagnostiek en we vinden het
belangrijk dat je geregistreerd bent (of bereid bent daartoe ) bij de beroepsvereniging NIP/NVO.

Wat bieden wij jou:




Een gedreven en enthousiast team waarin volop wordt samengewerkt;
Een tijdelijke baan met uitzicht op een vaste aanstelling;
Een salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO-PO, schaal 11;

Interesse gewekt?
Wij zien graag jouw enthousiaste reactie tegemoet voor 27 juni 2018
Sollicitaties stuur je naar:
  E-Mail: r.pijpelink@desprienke.nl
Meer informatie is verkrijgbaar bij:
 Hans Willemstein of Angelique Schipper
 Tel: 0113-229150
 Website: www.desprienke.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

