VACATURE LOGOPEDIST(EN)
Voor het VierTaal College Schagen zoeken wij per direct een enthousiaste,
communicatieve en flexibele collega

Logopedist: (0,6 fte)
Voor de Burgemeester de Wildeschool zoeken wij per 1 augustus 2019 een
enthousiaste, communicatieve en flexibele collega

Logopedist: (0,4 fte)
In de regio Noord-Holland Noord verzorgt Stichting VierTaal onderwijs aan auditief en/of
communicatief beperkte leerlingen op 2 scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs:
Het VierTaal College Schagen is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) voor
leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of slechthorendheid (SH). Leerlingen met een
stoornis in het autistisch spectrum (ASS), waarbij de communicatieve beperking op de voorgrond
staat, vallen eveneens binnen de doelgroep. Het VierTaal College biedt onderwijs op het niveau
VMBO (vervolgonderwijs) en Praktijk (arbeidstoeleiding) en onderscheidt zich van regulier onderwijs
door de speerpunten Taal, Communiceren en ‘onderwijs op maat’.
De Burgemeester de Wildeschool biedt onderwijs aan leerlingen met een communicatieve
beperking, veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of door slechthorendheid (SH).
Ook leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), waarbij de communicatieve
beperking op de voorgrond staat, vallen binnen de doelgroep. De Burgemeester de Wildeschool
heeft de hoofdvestiging in Schagen en twee nevenvestigingen in Zwaag/Hoorn en Alkmaar.
Een combinatie van werkzaamheden op beide scholen behoort tot de mogelijkheden.

Wat bieden wij
●
●
●
●
●

Inspirerende teams die met elkaar onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen
vormgeven en voortdurend (door)ontwikkelen;
Kennismaking met speciaal onderwijs;
Diversiteit;
Scholing op het gebied van Cluster 2 problematiek;
Scholing op het gebied van het leerlingvolgsysteem Communicatieve Vaardigheden
(LVS CV).

Kernactiviteiten VierTaal College Schagen
●
●
●
●
●

●
●
●

Medeverantwoordelijk voor de leerlijn communicatieve vaardigheden, in
aansluiting op het Leerlingvolgsysteem Communicatieve Vaardigheden (LVS CV);
Docenten begeleiden en ondersteunen (coachen) bij de lessen Communiceren;
Structureel uitvoering geven aan het onderwijs en de begeleiding van de
leerlingen in groepslessen;
Indien noodzakelijk begeleiden van leerlingen individueel of in kleine groepjes;
Op inspirerende wijze uitvoering geven aan het onderzoeken, behandelen en
begeleiden van leerlingen, waarbij taal en communicatie op participatieniveau
centraal staan;
Verantwoordelijk voor het taalaanbod en de communicatie in de groepen i.s.m. de
docenten;
Opstellen, evalueren en bijstellen van logopedische plannen en
ontwikkelingsperspectieven;
Werken in een multidisciplinaire setting.

Kernactiviteiten Burgemeester de Wildeschool
●

●

●
●
●

Op inspirerende wijze uitvoering geven aan het onderzoeken, behandelen en
begeleiden van leerlingen, waarbij taal en communicatie op participatieniveau
centraal staan;
Uitvoering geven aan het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen
tijdens groepslessen en de lessen behorend bij de methodiek “Handelingsgericht
werken aan communicatieve vaardigheden” als onderdeel van het
Leerlingvolgsysteem Communicatieve Vaardigheden (LVS CV);
Verantwoordelijk voor het taalaanbod en de communicatie in de groep i.s.m. de
leerkrachten;
Opstellen, evalueren en bijstellen van logopedische plannen en
ontwikkelingsperspectieven;
Werken in een multidisciplinaire setting.

Kennis, vaardigheden en kwaliteiten
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Opleiding: afgeronde Logopedie-opleiding;
Kennis van TOS, SH (bij voorkeur inclusief audiometrie) en ASS;
Affiniteit met het speciaal (voortgezet) onderwijs;
Daadkrachtig, zelfstandig en oplossingsgericht;
Goede communicatieve vaardigheden en ICT-vaardigheden;
Teamspeler;
Samen met collega’s en leerlingen komen tot gemeenschappelijk gedragen doelen;
Beheersing van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG 1) strekt tot aanbeveling;
Bij voorkeur enige jaren ervaring binnen het (speciaal) onderwijs.

De collega die wij zoeken is bij voorkeur geregistreerd in het Kwaliteitsregister
Paramedici.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een aanstelling tot 01-08-2020 met uitzicht op een vaste aanstelling. De
ingangsdatum is 01-08-2019 of voor het VierTaal College zoveel eerder als mogelijk. De
functie is ingeschaald conform de CAO PO in schaal 9. De vacature wordt gelijktijdig intern
binnen VierTaal en extern opengesteld.
Informatie en sollicitatie
Nadere informatie: Iris van der Burgh, teamleider VierTaal College Schagen en Erik
Hersbach, coördinator logopedisten-team Burgemeester de Wildeschool
Telefoonnummer: 0224-214896 (VCS) / 0224-214896 (Burgemeester de Wildeschool)
E-mailadres: i.vanderburgh@viertaal.nl / e.hersbach@viertaal.nl.
Kijk voor meer informatie over de scholen: www.viertaalcollegeschagen.nl en
www.burgemeesterdewildeschool.nl.
Ben jij deze enthousiaste, communicatieve en flexibele logopedist die graag werkt vanuit
talenten en die het als een uitdaging ziet om de leerlingen in hun kracht te zetten?
Reageer dan snel! Je kunt jouw motivatiebrief met curriculum vitae tot en met 09-06-2019
sturen naar Crista Dol, c.dol@viertaal.nl, t.a.v. Erik Hersbach o.v.v. Sollicitatie Logopedist.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 25 en 26.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

