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Vacature Orthopedagoog in Amersfoort

Onderstaande vacature wordt u aangeboden door MeesterBaan

Vacature Orthopedagoog in AmersfoortVacature
Functietitel

Orthopedagoog

Datum online

19-04-2021

Sluitingsdatum

16-5-2021

Met ingang van

01-08-2021

Soort vacature

Parttime

Dienstverband

Tijdelijk met uitzicht op vast

FTE

0,4

Omschrijving

De school vindt het belangrijk dat de leerlingbegeleiding goed georganiseerd is. Daarom willen wij onze
leerlingbegeleiding uitbreiden met een extra orthopedagoog voor ca. 2 dagen in de week. Ervaring met
begeleiding van hoogbegaafden is een pré.
Het profiel:
- je hebt je studie orthopedagogiek op universitair niveau afgerond en bent in het bezit van een
diagnostiekaantekening;
- je hebt relevante werkervaring in het onderwijs of met jongeren;
- je hebt zelfreflecterend vermogen, bent leerling- en resultaatgericht, collegiaal en stressbestendig;
- je hebt een flexibele houding, teamgevoel en goede communicatieve vaardigheden;
- je hebt gevoel voor humor en relativeringsvermogen.

Eisen
Opleiding

Overige

Arbeidsvoorwaarden
Salarisschaal

Schaal 10 OOP

Arbeidsvoorwaarden

Op basis van opleiding en ervaring is schaal 11 OOP bespreekbaar.

Over Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt
Naam school

Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Adres

Thorbeckeplein 1 , 3818JL Amersfoort

Denominatie

Openbaar

Type onderwijs

Regulier

Sector

Voortgezet onderwijs

Contactpersoon

Dhr. C.A. van Lent

Niveau

gymnasium

Website

http://www.jvo.nl

Omschrijving

Het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium is een zelfstandig gymnasium met een ambitieuze cultuur, zowel
voor de leerlingen als voor het personeel. Dagelijks wordt de school bezocht door ca. 900 leerlingen. Er
werken 85 personeelsleden. Het gymnasium maakt deel uit van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort en
ligt op ca. 5 minuten lopen van het Centraal Station. Drie jaar achtereen heeft de school het predicaat
‘excellente school’ ontvangen. De resultaten liggen elk jaar boven het landelijk gemiddelde. Omdat bijna alle
leerlingen na het behalen van hun diploma doorstromen naar de universiteit, streven wij ernaar om zoveel
mogelijk universitair geschoolde eerste graads docenten te benoemen.

Sollicitatie informatie
https://www.meesterbaan.nl/vacature.aspx?print=1&id_vacature=150699
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Sollicitatie informatie

Vacature Orthopedagoog in Amersfoort
Je reactie kun je tot 16 mei sturen aan de conrector van klas 1, Suzanne van Amerongen,
s.vanamerongen@jvo.nl
Ook voor verdere informatie kun je contact opnemen met haar.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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