Het bestuur van de Stichting CSO te Apeldoorn is voor de Christelijke praktijkschool De
Boog op zoek naar een

Psycholoog/Orthopedagoog (M/V)
0,4-0,6 WTF (16-24 uur per week)

CSO Apeldoorn vertegenwoordigt een diversiteit aan speciaal en regulier onderwijs
waardoor wij uniek en onderscheidend in de regio zijn. Zo heeft de stichting naast De
Boog ook een SBO (De Prinsenhof), een SO en VSO school (de Zonnehoek), een
ambulante begeleiding en het steunpunt autisme.
De Boog is een kleine reguliere VO school voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben en vooral vanuit de praktijk leren. In een veilige, betrokken omgeving
begeleiden wij onze leerlingen naar een waardevolle plek in de maatschappij.
Bij ons mag je zijn wie je bent, dat geldt voor leerlingen en personeel.
Bij aanvang betreft het een dienstverband (L11-functie) voor een jaar.
Wij bieden onze werknemers:

•
•
•

Een open en samenwerkend team
Mogelijkheid om verder te scholen
Professionele werkomgeving en goede begeleiding

Taken orthopedagoog/psycholoog:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelt beleid op schoolniveau op het vakgebied en op het gebied van de
leerlingenzorg.
Verricht diagnostisch onderzoek ten behoeve van advisering, behandeling en
begeleiding.
Stelt, samen met anderen, plannen op voor begeleiding van leerlingen.
Verstrekt handelingsgerichte adviezen en ziet toe op de uitvoering daarvan.
Geeft ondersteuning en begeleiding aan leerkrachten en andere medewerkers.
Voert gesprekken met ouders n.a.v. diagnostiek of begeleiding.
Speelt een grote rol in het traject van toelating
Onderhoudt contacten met de collega praktijkschool en de VMBO-scholen in het
samenwerkingsverband.
Speelt een rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.

Wij zoeken een collega die:

•
•

In het bezit is van een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van jeugd en
opvoeding (psychologie of orthopedagogiek) met diagnostiekaantekening
Zich betrokken voelt bij onze doelgroep

•
•
•
•
•

Zelfstandig, flexibel en samenwerkingsgericht is
Goed kan differentiëren en organiseren
Lef heeft en het een uitdaging vindt om nieuwe dingen op te pakken.
Bereid is om met en van elkaar te leren
Gestalte kan geven aan de christelijke identiteit van onze school

Meer weten?
Nadere informatie over de school kunt u vinden op www.cso-deboog.nl of neem
contact op met Patricia Lambooij-Jansen (directeur), tel. 055-5423193 (school) of 0633807771.
Sollicitaties kunt u tot uiterlijk maandag 29 november 2021 middels email richten aan:
p.lambooy@cso-deboog.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 7 of
donderdagmiddag 9 december.

