(V)SO DE KLEINE WERELD BIEDT SPECIAAL ONDERWIJS AAN ZEER
MOEILIJK LERENDE LEERLINGEN VAN 4 TOT 20 JAAR.
DE SCHOOL HEEFT RUIM 60 LEERLINGEN, VERDEELD OVER 6 GROEPEN: DRIE
GROEPEN SO EN DRIE GROEPEN VSO.
IN VERBAND MET HET VERTREK VAN ONZE COLLEGA ZIJN WIJ MET SPOED
VOOR ÉÉN HELE DAG (OF TWEE DAGDELEN) OP ZOEK NAAR EEN

LOGOPEDIST
(WTF 0,2)
Heb jij:
 Het juiste diploma en voldoe je aantoonbaar aan de kwaliteitseisen qua deskundigheid en ervaring?
 Aantoonbare affiniteit en/of ervaring met leerlingen met uiteenlopende gedrags-, ontwikkelingsen/of leerproblemen en kun je omgaan met een grote diversiteit binnen je vakgebied?
 Een positieve houding en aantoonbare pedagogische en didactische vaardigheden?
 De bereidheid planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht te werken en je flexibel op te
stellen?
 De bereidheid om kennis te delen en samen te werken?
 Ervaring met de leerlijnen SO/ VSO ZML en ben je in staat om onderwijsinhoudelijk initiatieven te
kunnen nemen?
Daarnaast moet je zelfstandig zijn en wordt het op prijs gesteld als je deelneemt aan een
Kwaliteitskring en/of ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister.

Je past in het team als je een open, lerende houding hebt, stevig in je schoenen staat, gevoel voor
humor hebt, goed kunt relativeren en respect hebt voor de diversiteit op onze school. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden voor deze functie zijn conform de CAO primair onderwijs.
Sollicitatie
De vacature staat zowel intern als extern open. We zien uiteraard uit naar jouw reactie waarin we graag
ook teruglezen:
 Op welke dag, of welke dagdelen, je beschikbaar bent
 En ontvangen we ook graag minimaal één referentie
Voor meer informatie kun je bellen of mailen met:
Cindy de Rek (directeur), c.derek@spon.nl, 0183-620456 of 06-83251338 en/of
Anja Schot (zorgcoördinator), a.schot@spon.nl 0183-620456
Solliciteren
Je kunt je sollicitatie vóór 28 februari a.s. per e-mail sturen aan c.derek@spon.nl
Voor meer informatie over onze school, kijk op de website www.dekleinewereld@spon.nl

.

