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Wij hebben per 1 juni 2021 een hele leuke vacature op onze klimopschool
Vanaf 1 augustus 2021 verwachten wij te fuseren met Stichting Respont

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.
Samen hebben we als doel: leerlingen begeleiden naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijk
functioneren in de maatschappij.

Wij zoeken een logopedist (0.4 fte)
De logopedist stelt, binnen de zorgstructuur van de instelling, aan de hand van de hulpvraag een curatief plan op
en voert dit uit, verricht overige functie-ondersteunende werkzaamheden, levert bijdragen aan de
schoolorganisatie en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het team/de school vanuit de
vakinhoudelijke expertise. Daarbij heb je affiniteit met deze doelgroep en bij voorkeur ervaring met kinderen met
een verstandelijke beperking en/of kinderen met autisme.
In het dagelijkse werk ben je bezig met individuele- en groepsbehandelingen. Daarnaast bied je ondersteuning en
geef je instructie aan het team en ouders bij de implementatie van nieuwe ontwikkelingen (bijv. gebaren). Je hebt
een proactieve en zelfstandige houding maar je kunt samenwerken en overleggen daar waar het nodig is. Je bent
in het bezit van een HBO diploma logopedie wat voldoet aan de eisen van de Big registratie. Tevens ben je
geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Wat bieden wij jou:












Een gedreven en enthousiast team waarin volop wordt samengewerkt;
Een tijdelijke baan met uitzicht op een vaste aanstelling;
Salaris tussen de € 2.534 en € 3.817 per maand (OOP schaal 9, cao Primair Onderwijs);
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO-PO;
Een inwerktraject en de mogelijkheid tot verdere professionalisering;
Vrij tijdens de schoolvakanties;
Reiskostenvergoeding en fiscale uitruilregeling reiskosten;
Tunnelkostenvergoeding;
Vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (6,3%);
Pensioensopbouw via ABP;
Scholingsmogelijkheden.

Interesse gewekt?
Wij zien graag jouw enthousiaste reactie tegemoet voor 18 april 2021.
Sollicitaties stuur je naar:
  E-Mail: s.allaart@klimopschool.nl
Meer informatie is verkrijgbaar bij:


Andrea van der Heul, logopedist
 Tel: 0118-612668



Peter Lijnse, directeur
 Tel: 0118-612668 / 06 51969848
 Website: https://www.klimopschool.nl/

