
In het bezit is van een afgeronde opleiding pedagogische wetenschappen/of
masteropleiding Kind- en Jeugdpsychologie of Orthopedagogiek met
diagnostische aantekening;
Ervaring heeft in de begeleiding van leerlingen op het gebied van
gedragsproblematiek en leerproblemen;
Ervaring heeft in de begeleiding van leerkrachten en ouders.

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met, bij goed functioneren
en formatieve ruimte, uitzicht op een vast dienstverband; 
Arbeidsvoorwaarden en salaris conform cao primair onderwijs; 
Een enthousiast en gezellig team;
Persoonlijke begeleiding om jou te ondersteunen en wegwijs te maken binnen
onze organisatie; 
Ruimte voor professionele ontwikkeling middels het actuele aanbod van de
CPOW-academie.

Wie is CPOW?
CPOW staat voor Confessioneel Primair Onderwijs Waterland. Wij verzorgen
bijzonder basisonderwijs, algemeen bijzonder Montessori onderwijs, speciaal
basisonderwijs, onderwijs voor nieuwkomers en onderwijs voor 10-14 jarigen op
19 schoollocaties in de gemeentes Purmerend, Waterland, Edam-Volendam,
Landsmeer en Beemster.

Het onderwijsaanbod van CPOW is divers. Al onze scholen laten zien waar wij voor
staan als organisatie. De gezamenlijke waarden die aan ons handelen en onze
keuzes richting geven zijn: vertrouwen, verbondenheid en ertoe doen.

Wij zoeken iemand die:

Wat bieden wij onze nieuwe collega?

Praktische informatie en procedure
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 6 mei jouw cv en motivatiebrief naar de
directeur Bernlef Knossen via b.knossen@cpow.nl. De brievenselectie vindt plaats
in de week van 9 tot 13 mei. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van
16 tot 20 mei. 

In beeld brengen van onderwijsbehoeften door middel van dossieranalyse en het
opstellen van het OPP;
Je werkt graag samen en durft om hulp te vragen;
Communicatief heel vaardig om met alle betrokkenen (intern en extern) te komen tot
afstemming in beleid en begeleiding;
Is actief betrokken bij het instromen van nieuwe leerlingen door gegevens te
analyseren en OPP-gesprekken met ouders te voeren;
Observeert leerlingen bij vragen over onderwijsbehoeften en brengt hiervan verslag
uit aan de betrokkenen; 
Interpreteert de toetsen van het eindonderzoek en neemt deel in het formuleren van
de schooladviezen voor schoolverlaters; 
Levert een bijdrage aan groeps- en leerling besprekingen en teambijeenkomsten; 
Verricht psychodiagnostische onderzoeken en draagt uitslagen over aan ouders,
leerkrachten, intern begeleider etc.;
Levert een bijdrage aan het versterken van de zorg en de sociale veiligheid in de
school, adviseert de directeur hierover. 

Door het vertrek van onze huidige orthopedagoog/schoolpsycholoog is SBO Het
Plankier per 1 augustus 2022 op zoek naar een: 

Orthopedagoog/schoolpsycholoog  

De leukste SBO school! 
Het Plankier is een school voor speciaal basisonderwijs met een oecumenische
achtergrond. Het biedt onderwijs aan leerlingen die niet passend geholpen kunnen
worden binnen het reguliere onderwijs. De visie van de school op onderwijs is, dat elk kind
recht heeft op het onderwijs, dat hij of zij nodig heeft. Drie kernwaarden zijn daarbij de
basis voor het onderwijs én voor de ondersteuning van de leerlingen. Deze zijn: Samen-
Sterk-Uniek.

Onze nieuwe collega beheerst de volgende vaardigheden: 

Door samenwerking sterk en uniek ! Kom jij ons team versterken? 

Vacature
Orthopedagoog/schoolpsycholoog 0,4-0,6 FTE


