Vacature
Het Kasteel, waar leren een avontuur is
SO Het Kasteel verzorgt een hoogwaardig aanbod van onderwijs en dienstverlening in de regio
Breda aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en langdurig zieken in de
leeftijd van 4 tot 13 jaar. Het Kasteel biedt onderwijs aan ongeveer 400 leerlingen.

Het Kasteel is op zoek naar een

Orthopedagoog/ psycholoog (wtf 0,4 - 0,6)
Voor 16 tot maximaal 24 uur per week. Het betreft een tijdelijke aanstelling
i.v.m. een zwangerschapsvervanging
De orthopedagoog/psycholoog is verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen met een
verstandelijke beperking en/of een lichamelijke en/of meervoudige beperking en/of een somatische
ziekte; verricht psychodiagnostisch onderzoek gericht op verantwoord onderwijs aan de leerlingen van
de school, begeleidt leerlingen en ouders op het gebied van sociaal-emotioneel en gedragsmatig
functioneren en neemt deel aan professionalisering.

Functie-inhoud
-

Je begeleidt en bent verantwoordelijk voor het traject rondom plaatsbaarheid
Je coördineert mede de leerlingenzorg
Je onderhoudt contacten met externe onderwijs- en zorginstellingen
Je neemt deel aan de commissie voor begeleiding en interdisciplinaire overleggen
Je onderhoudt contacten met ouders/verzorgers ter verkrijging van een persoonsbeeld van de
leerling en adviseert over de begeleiding/behandeling van de leerling
Je observeert de leerlingen individueel en in groepsverband
Je verricht diagnostisch onderzoek, neemt tests af en analyseert de testresultaten ten
behoeve van advisering, behandeling en begeleiding
Je maakt verslagen van het psychologisch onderzoek ten behoeve van de bespreking in de
CvB, alsmede voor de dossiervorming van de leerling
Je stelt een therapeutisch plan of handelingsplan voor begeleiding van leerlingen met
gedrags-en of ontwikkelingsproblemen op
Je stelt een specialistisch onderwijszorgarrangement (ontwikkelingsperspectiefplan) op dat
leidt tot een betekenisvolle uitstroombestemming
Je verwijst en begeleidt leerlingen met een aanvullende zorgvraag op het gebied van gedrag
of ontwikkeling naar externe instellingen voor hulpverlening
Je stuurt de psychodiagnostisch medewerker aan
Je adviseert het onderwijsteam over individuele of groepsgerichte aanpak van de leerlingen
Je levert een bijdrage aan de professionalisering van het team door middel van voorlichting en
expertiseoverdracht
Je houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit
Je neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten

Functie-eisen
-

in het bezit van een universitair diploma Orthopedagogiek of Psychologie (richting kinder- en
jeugd- en/of onderwijspsychologie)
in bezit van de basisaantekening diagnostiek (NVO of NIP)
affiniteit en ervaring met leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking,
verstandelijke beperking en/of een somatische ziekte
ervaring in het coachen van leerkrachten op didactische en pedagogische aanpak
inbreng van je eigen specialisme in een multidisciplinair verband

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website https://www.sohetkasteel.nl/
of contact opnemen met directeur P.C.M. Kerkhofs via telefoonnummer 06-43507088

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor vrijdag
17 december 2021 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer 02RKZWO

