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Op de scholen voor speciaal (basis) onderwijs in Middelburg ontstaat door het vertrek van onze
collega een vacature voor gedragswetenschapper orthopedagoog/psycholoog voor
de Klimopschool en het Springtij.
Samen met Keurhove en een aantal zorgpartners vormen wij na de grote vakantie een
Integraal Kind Centrum (IKC).

Jij? Jij ziet kansen en zorgt voor verbindingen.
Jij gelooft in de mogelijkheden van het kind. Beperkingen zijn voor jou een kans. Werken bij Stichting
de Korre en stichting Respont is afwisselend en daagt je uit om de diepte in te gaan. Als team werken
we op basis van vertrouwen en betrokkenheid. Samen hebben we als doel: leerlingen begeleiden naar
zelfredzaamheid, het behalen van mooie onderwijsdoelen en een zo zelfstandig mogelijk functioneren
in de maatschappij. Onze leerlingen werken voor basisvaardigheden vaak wel tien keer harder dan een
ander kind. Zij zijn onze kanjers!

Wij zoeken per 1 augustus 2021 een
orthopedagoog/psycholoog (32 uur)

Wat ga je doen?!
Als gedragswetenschapper orthopedagoog/psycholoog vergroot je samen met collega experts de
onderwijskansen van de leerlingen door het optimaliseren van de interactie leraar leerling, rekening
houdend met de specifieke problematiek, belemmeringen en mogelijkheden van de leerling, zodat
leerlingen een optimale kans geboden wordt op toekomstig maatschappelijk functioneren. Je rol als
gedragswetenschapper ortho/psych is om collega’s te begeleiden en ondersteunend te zijn aan het
klassenteam. Naast de werkzaamheden binnen de eigen afdeling heb je binnen- en bovenschools
overleg met de collega’s gedragswetenschappers.

Wie ben jij?
We gaan graag met je in gesprek als je jezelf herkent in deze eigenschappen:
• Je hart gaat sneller kloppen voor onze doelgroepen.
• Je bent flexibel en creatief en kunt jezelf goed reflecteren. Je waardeert feedback en hulp van
je collega’s.
• Je bent een echte teamplayer.
• Je hebt tenminste een universitaire opleiding op het gebied van kinder- en jeugdpsychologie
of/en (ortho)pedagogiek.
• Je hebt uiteraard een aantekening diagnostiek en we vinden het belangrijk dat je geregistreerd
bent of bereid daartoe bij de beroepsvereniging NIP/NVO.

Wie zijn wij?
Je kunt onze collega’s omschrijven als professioneel, betrokken en flexibel. We weten dat we de beste
resultaten bereiken door samen te werken. Heeft een leerling een succes geboekt? Dan vieren we dat
samen. Na een pittige dag kun je tijdens de koffie je ei kwijt bij je collega’s. En na de lessen loop je
makkelijk bij elkaar binnen voor een vraag of om bij te praten.
Passend onderwijs kunnen wij alleen bieden met goede onderwijsprofessionals. En die binden we
graag aan onze organisatie. Daarom investeren we in jou door je goed in te werken en te begeleiden
op de scholen waar je aan de slag gaat. Jaarlijks gaan we met je in gesprek over je ontwikkeling en
ambities. Wil je bijvoorbeeld extra scholing volgen, deelnemen in overleggen van het
samenwerkingsverband of deelname (G)MR op je nemen? Dan maken we dat graag mogelijk.
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Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

salaris tussen de € 2643-€ 4861 per maand (S11, OOP, cao Primair Onderwijs);
arbeidsovereenkomst vanaf augustus 2021;
vrij tijdens de schoolvakanties;
reiskostenvergoeding en fiscale uitruilregeling reiskosten;
tunnelkostenvergoeding;
vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (6,3%);
pensioensopbouw via ABP;
scholingsmogelijkheden;
boeiende, uitdagende en vooral leuke leerlingen én een geweldig team!

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met (één van) de directeuren van onze scholen:
Tel: 0118 - 627407 Karin van Opdorp, directeur Springtij
0118 - 612668 Peter Lijnse, directeur Klimopschool
Heb jij een warm hart voor onze leerlingen? Solliciteer dan nu!
Mail je CV met een enthousiaste brief of filmpje van jezelf naar ons. Maak daarmee duidelijk wie je
bent en wat jouw drijfveren zijn om bij ons deze mooie functie te vervullen.
We zien jouw sollicitatie graag voor dd. tegemoet.
Patricia Verschoor/ , managementassistente van deze scholen.
▪  E-Mail: P.Verschoor@klimopschool.nl
Procedure
Sollicitatiegesprekken voeren is maatwerk in deze tijd waar we de richtlijnen van het RIVM volgen.
Voor 15 juni willen we graag jouw brief ontvangen. We willen na de selectie van de brieven en
eventuele filmpjes telefonisch contact met je opnemen. We doen dit in de week van 14 juni (week
24). In week 25 willen we het eerste gesprek met een aantal kandidaten voeren startend op 24 juni
om 13.30 uur. We zoeken dan samen naar mogelijkheden om dit gesprek te voeren, van online tot
live gesprek met respect voor ieders mogelijkheden daarin.
Onze stichting fuseert per 1 augustus 2021 met Stichting de Korre. Deze vacature wordt gelijktijdig
intern en extern bekend gemaakt. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe
kandidaten.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

