Vacature sociotherapeut / pedagogisch medewerker
(vervanging tot 31-7-2019)
Jouw rol
In verband met een wijziging in ons team, zijn wij per januari (eventueel februari) op zoek naar een
enthousiaste en gedreven collega sociotherapeut / pedagogisch medewerker voor 0.6Fte (werkdagen
in overleg; bij voorkeur op woe-do-vrij).
Wij zijn op zoek naar een rustige en oplossingsgerichte collega, die in de groep interventies kan
uitvoeren en ook individueel leerlingen kan begeleiden om weer aan het groepsproces deel te nemen.
Dit laatste omvat de opvang en begeleiding van leerlingen die tijdelijk niet aan het onderwijs kunnen
deelnemen ivm hun problematiek. In samenwerking met leerkracht en leerling herleid je de
problematiek en biedt mogelijkheden om leerlingen weer snel naar de klassensetting te begeleiden.
Deze vacature is op tijdelijke basis (vervanging), maar bij groei van de school kan dit uitgebreid
worden.
Ben jij…..
Iemand die zijn hart bij het Speciaal Onderwijs heeft liggen
Iemand die in speciale leerlingen de uitdaging ziet…..
Iemand die cluster 4 kent of wil leren kennen….
Iemand die graag samenwerkt en uitwisselt…
Iemand die oplossingen belangrijker vindt dan problemen...
Iemand met kennis van zaken en hart voor kinderen…….
Beschikbaar op korte termijn om ons team te versterken
Dan ben jij degene die wij zoeken!
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste en gezellige collega, die kan relativeren en voor iedere leerling iets wil
betekenen.
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Je bent afgestudeerd als pedagoog of vergelijkbare opleiding;
Je hebt ervaring of kennis van de doelgroep in cluster 4 en de psychopathologische problematiek ;
Je bent rustig en planmatig, met oog en oor voor leerlingen;
Je kan goed samenwerken in een multidisciplinair team;
Je reflecteert op je eigen handelen;
Je ziet het als een uitdaging om leerlingen die belemmerd worden in hun ontwikkeling te
begeleiden;
Je hebt uitstekende communicatieve, schriftelijke en digitale vaardigheden.

Waar kom je te werken?
De Van Detschool is een cluster 4 school voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Op onze school
zitten veel kinderen met psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld kinderen met autisme, ADHD,
of kinderen met sociaal-emotionele problematiek. Op de school zitten bijna 140 leerlingen, waarvan
ongeveer 80% een stoornis in het autismespectrum heeft.
Wij bieden
Een school waar kwaliteitsverbetering, opbrengstgericht werken en veiligheid speerpunten zijn.
Een gemotiveerd team dat niet alleen keihard werkt, maar dat ook samen successen viert.
Een salaris conform cao-Primair onderwijs.
Algemene informatie over Orion
Stichting Orion is het bevoegd gezag van alle scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs
in Amsterdam. De Stichting heeft tot doel hoogwaardig onderwijs en ondersteuning te realiseren voor
leerlingen met lichamelijke, verstandelijke of communicatieve belemmeringen, gedragsstoornissen,
langdurige zieken en/of psychiatrische problemen. Wij werken aan kansen voor de toekomst van
kwetsbare leerlingen die niet in het regulier onderwijs (basis- of voortgezet onderwijs) terecht kunnen.
Nadere informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jessica van der Vecht
(sociotherapeut/teamleider) of Heleen Stoelinga (directeur) op 020-6769849.
Een motivatiebrief en CV kun je per mail sturen naar h.stoelinga@orion.nl

