Ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof gaat zoekt de praktijkschool PROEmmen met ingang van 6 mei 2019 een orthopedagoog (0,6 fte).

Functie
De orthopedagoog speelt een belangrijke rol in de ondersteuning op school. Dit is een rol die bestaat
uit diagnosticeren, analyseren, beleidsontwikkeling, vormgeven van de ondersteuningsstructuur,
verbinden, handelingsadviezen formuleren en zitting in het multidisciplinair overleg in de school.
Wij zoeken een ervaren orthopedagoog met een afgeronde opleiding met een basisaantekening
psychodiagnostiek.

Taken








De orthopedagoog verricht psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op een
verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school.
De orthopedagoog neemt deel aan multidisciplinaire vergaderingen
Neemt deel aan afdelingsvergaderingen en draagt vanuit de eigen invalshoek bij aan het tot stand
komen van onderwijsperspectiefplan (OPP) en de pedagogische en/of didactische aanpak van de
leerlingen;
Het adviseren van docenten en mentoren en het verstrekken van handelingsgerichte adviezen ter
ondersteuning van het onderwijsproces
Het voeren van intake-, evaluatie- en eindgesprekken met leerling, ouders en alle overige
betrokkenen. Het voeren van gesprekken en ondersteunen van onze leerlingen.
Lid van de plaatsingscommissie

Wij zoeken iemand met:







kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de leerling(en);
brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van
orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding;
inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
vaardigheid in het analyseren van specifieke hulpvragen en het zoeken naar passende oplossingen;
vaardigheid in het begeleiden van leerlingen;
vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, de docenten/mentoren binnen de school

Wij zoeken iemand met de volgende competenties:








Betrokken bij en affiniteit met de doelgroepen van het PRO – praktijkonderwijs
Communicatief vaardig in woord en schrift
Samenwerkend: is in staat om samen met het team binnen PRO de zorg uit te voeren en te verbeteren
Resultaatgericht: is in staat resultaat te boeken binnen de opgedragen kaders en afgesproken tijd.
Gestructureerd: is instaat om het zorg- en ondersteuningsproces cyclisch te doorlopen.
Analyseren: is in staat problemen te analyseren.
Verder competenties zijn: Onafhankelijkheid, Flexibiliteit, Vasthoudendheid, Oordeelsvorming,
Integriteit.

Wij bieden u:
•
•
•
•

een organisatie die volop in beweging is met ambitieuze en lerende collega's
een contract voor bepaalde tijd met ingang van begin mei 2019 tot medio oktober 2019
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
De CAO VO is op deze functie van toepassing.

Meer informatie en solliciteren?
Voor informatie over deze functie kunt u in contact treden met de directeur/bestuurder, de heer Nico van Luik,
telefoonnummer: 06-23344640. Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u voor 31 maart 2019 mailen
aan n.vanluik@pro-emmen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

