Wil jij een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving? Wil jij bijdragen aan
een veilige plek voor kinderen die daar extra behoefte aan hebben en wil je meedenken
in de ontwikkeling van ons onderwijs en onze school?
Onze Orthopedagoog/Psycholoog heeft elders een andere baan gekregen en daarom
zoeken wij een:

Orthopedagoog/Psycholoog – 24 uur
Wat ga je doen?

Geen dag is hetzelfde, want afwisseling is typerend voor deze baan. Je werkt binnen het
gehele team van onze school. Daarnaast maak je ook deel uit van verschillende
deelteams, zoals de commissie van begeleiding. Je werk heeft een multidisciplinair
karakter door je contacten met intern begeleiders, fysiotherapeuten, logopedisten, de
GGD en het maatschappelijk werk. Daarnaast ga je in gesprek met kinderen, ouders en
leerkrachten om zo te zoeken naar verbinding rondom het kind. Je voert onderzoeken uit
en stelt perspectieven vast voor de ontwikkeling van de kinderen. Beleidsmatig denk je
mee in de verdere ontwikkeling van het onderwijs op De Springplank. Naast de
werkzaamheden op schoolniveau stem je af met collega orthopedagogen/psychologen
binnen Stichting Ozeo en heb je veel contacten binnen het Samenwerkingsverband.

Wie zijn wij?

De Springplank is een school voor speciaal basisonderwijs met ruim 100 leerlingen in
Terneuzen. We vormen een betrokken team met hart voor de kinderen en hart voor
goed onderwijs. Op onze school krijgen kinderen in een aantal SBO en SBO+ groepen
onderwijs en begeleiding. Binnen het SBO geven we veel aandacht aan het didactische
niveau van onze kinderen. Op het SBO+ zitten kinderen die meer sturing op hun gedrag
nodig hebben. Daarnaast hebben we ook twee observatiegroepen op school. Ons team
is een mooie mix van leerkrachten met veel ervaring en jongere mensen met talent.

Wie ben jij?

We gaan graag met je in gesprek wanneer…
• Je een groot hart hebt voor kinderen met een specifieke ontwikkeling;
• Je binnen het team de ruimte neemt om vanuit je eigen rol en expertise een
bijdrage te leveren aan onze opdracht;
• Je verbinding legt tussen leerlingen, collega’s, ouders/verzorgers en de
omgeving van de leerling;
• Je op een duidelijke manier communiceert en makkelijk contact maakt;
• Je denkt in oplossingen en daar ook anderen in stimuleert;

•
•
•
•

Je op de hoogte bent van actuele onderwijsontwikkelingen in het S(B)O
en hierop kunt inspelen;
Je als persoon flexibel, stabiel en optimistisch bent;
Je tenminste een universitaire opleiding hebt op het gebied van kinder- en
jeugdpsychologie of orthopedagogiek;
Je een aantekening diagnostiek hebt. We vinden het belangrijk dat je
geregistreerd bent of bereid bent daartoe bij de beroepsvereniging NIP/NVO.

Wij bieden jou…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaris tussen de € 2.643,- en € 4.434,- per maand bij fte 1.0 (CAO Primair
Onderwijs, L11, onderwijsondersteunend personeel);
Een tijdelijke aanstelling per 1 januari 2022 (indien mogelijk eerder) voor 0,6 fte
en bij gebleken geschiktheid volgt een vast dienstverband;
Vrij tijdens de schoolvakanties;
Reiskostenvergoeding en fiscale uitruilregeling reiskosten;
Tunnelkostenvergoeding;
Vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (6,3%);
Pensioensopbouw via ABP;
Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;
Een hele boeiende baan.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de directeur van De Springplank, Martien
van Es, per mail: m.es@ozeo.nl (ook voor het maken van een belafspraak) of per telefoon:
0115-613140.

Spreekt deze baan je aan? Solliciteer dan nu!
Wil je graag op De Springplank werken? Mail je CV en een motivatie via een brief of
filmpje van jezelf naar ons toe. Maak daarmee duidelijk wie je bent en wat jouw drijfveren
zijn om bij ons deze mooie functie te vervullen. Jouw sollicitatie kan tot vrijdag 19
november 2021 gemaild worden naar m.es@ozeo.nl.

Meer over Ozeo
De Springplank maakt onderdeel uit van Stichting Ozeo (www.ozeo.nl). Ozeo biedt
onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op
orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland.

