VACTURE Orthopedagoog/ schoolpsycholoog 0,6 – 0,8 fte

Voor onze nieuwe scholenkoepel Onderwijsgroep Midden-Friesland zoeken wij een enthousiaste
orthopedagoog/ schoolpsycholoog voor 24 - 28 uur per week.
Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen omdat leerlingen zo het beste tot
ontwikkeling komen en vertrouwen kunnen opbouwen. Met een nieuwsgierige houding zie je als
orthopedagoog/schoolpsycholoog veel en kun jij je focussen op wat goed gaat om vandaaruit verder
te bouwen.
Wie zijn wij?
Vanaf 1 januari 2023 vormen de scholengemeenschappen Bornego College en OSG Sevenwolden
samen Onderwijsgroep Midden-Friesland en vormen zo een brede scholenkoepel. Met negen
schoollocaties en een opleidingsaanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium biedt de koepel
onderwijs in Joure, Grou en Heerenveen aan leerlingen uit de verschillende gemeenten.
De onderwijsgroep heeft een duidelijke regiofunctie.
De werkzaamheden worden vooral uitgevoerd op locatie en je functioneert in een team met
meerdere orthopedagogen en beleidsmedewerkers op het gebied van passend onderwijs.
Op locatie heb je te maken met meerdere collega’s die vanuit de ondersteuning voor leerlingen
werkzaamheden verrichten in het kader van Passend Onderwijs.
Vanuit een helicopterview geef je richting aan handelingsadviezen, op basis van dossier, onderzoek
en eventuele inbreng van deskundigen.
Als orthopedagoog/schoolpsycholoog ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor:
- Werkzaamheden die gericht zijn op een verantwoorde plaatsing van leerlingen;
- Werkzaamheden die gericht zijn op het begeleiden van individuele leerlingen;
- Werkzaamheden die gericht zijn op het begeleiden van teams.
Functie-eisen:
- Algemeen theoretische kennis en vaardigheden op het gebied van orthopedagogiek
en ontwikkelingspsychologie;
- Kennis van didactische methoden en technieken met name specifiek gericht op leerlingen
met ontwikkelings- en leerproblemen en vaardigheid in het toepassen ervan;
- Vaardigheid in het planmatig en ontwikkelingsgericht begeleiden van leerlingen;
- Vaardigheid in het voeren van adviesgesprekken;
- Vaardigheid in het opstellen van handelingsplannen.
Je contacten zijn met leerlingen, ouders, opvoeders, interne en externe deskundigen, collega’s en
vakgenoten.
Startdatum aanstelling: 1 augustus 2022
Meer weten? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aagg Toering via 06-40920544
of Marrit van der Werf via 06-41118329.
Solliciteren?
Mail je motivatiebrief en CV tot 30 juni naar het mailadres: pj.huisman@sevenwolden.nl

