Word jij onze nieuwe collega ambulant begeleider?
Stichting Viertaal zoekt voor de Ambulante Dienst Amsterdam nieuwe collega’s
Ben jij degene die we zoeken voor deze afwisselende en uitdagende functie?

Jij draagt bij aan

Wij geven jou de mogelijkheid om

het vergroten van de expertise vanuit cluster 2 naar

leerlingen in het PO met extra onderwijsbehoeften te

(speciale) basisscholen d.m.v. begeleiding, coaching en

volgen, begeleiden en passend onderwijs te bieden,

advisering aan leerkrachten, ouders en leerlingen in

zodat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen

het regulier onderwijs. In dialoog met school en ouders

ontwikkelen. Je zorgt met kennis en humor voor de

spreek je af welke diensten je verleent en adviseer je

verbinding tussen de betrokkenen.

de school in cluster 2 specifieke handelingsplannen. Je

Je

begeleidt

waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de planning

leerlingen

op

de

school

en

je

geeft

hebt

een

afwisselende

en zelfstandige functie

voorlichting en kennisoverdracht, zowel individueel als

en organisatie van de begeleiding.

aan groepen. Verder verzorg je de administratie rond

Bij Stichting Viertaal staat een professionele cultuur

de

een

voorop. Wij bieden goede scholingsmogelijkheden op

bijdragen aan de ontwikkeling van de ambulante dienst

het gebied van TOS/ SH en coaching waardoor je je

en overleg je met collega ambulant begeleiders.

(verder) als cluster 2 specialist kunt ontwikkelen.

leerlingbegeleiding.
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Jij bent:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Flexibel
Toegankelijk
Professioneel
Verbindend
Een teamplayer
Communicatief vaardig
Uitstekende planner

Jij hebt:

Wij bieden
een afwisselende en zelfstandige functie waarin je

❏

leerkrachten en leerlingen in het regulier onderwijs
coacht en begeleidt. Onze dienst en Stichting VierTaal
zijn

volop

in

werkomgeving

ontwikkeling
met

en

enthousiaste

wij
en

hebben

❏

een

deskundige

collega’s, welke gericht is op samenwerking in de

❏
❏

professionele ruimte en verantwoordelijkheid binnen de
kaders van de Ambulante Dienst. Je begeleidt leerling
met een taalontwikkelingsstoornis of slechthorende
leerlingen

in

de

regio

Amsterdam,

Amstelland,

❏
❏

een diploma HBO leraar basisonderwijs
(verplicht) met aanvullende opleiding (bv
master SEN, RT, IB, orthopedagogiek)
didactische en pedagogische kennis en
ervaring in het PO
ervaring op het gebied van coachen en
begeleiden van leerkrachten
zeer goede communicatieve vaardigheden en
reflectievermogen
de kennis om vanuit kansen te kijken naar de
ontwikkeling van leerlingen
ervaring met TOS/SH/ASS is een pré

Amstelveen, Waterland en Purmerend. Je krijgt een

Solliciteren?

aanstelling van 24-40 uur (wtf 0,6-1,0). Het betreft

Meer informatie over de Ambulante Dienst kun je

een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar,

vinden op de website van VierTaal. www.VierTaal.nl of

met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris en

opvragen

arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO PO, schaal L11.

(m.wolfsen@viertaal.nl, 020-6698147 of 06-19013520.

Er is vergoeding voor reiskosten (auto/ fiets) in de

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je voor 1

regio.

oktober mailen naar Marieke Wolfsen
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Wolfsen,

teamleider
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