Ter vervanging van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van één van onze gedragsdeskundigen zijn
wij vanaf juni 2019 op zoek naar een:

Deze vervanging duurt vermoedelijk tot begin januari 2020. Vervolgens is er de rest van het schooljaar
ruimte voor 1 dag vervanging van het ouderschapverlof van deze medewerker.

FUNCTIE-IIMHOUD:
• De orthopedagoog/psycholoog (gedragsdeskundige) is in de structuur van de leerlingenzorg lid van de
Commissie van Begeleiding en heeft daarin ook de verantwoordelijkheden zoals deze omschreven zijn in
de wet: richting gevend, ondersteunend en uitvoerend.
Taken hierbij zijn o.a. diagnostiek en begeleiding.
• De gedragsdeskundige:
- is richtinggevend ten aanzien van orthopedagogisch en orthodidactisch handelen,
- is adviserend en begeleidend naar leerkrachten t.a.v. de individuele leerlingzorg en
- realisatie van het ontwikkelingsperspectief,
- verricht psychologisch/orthopedagogisch onderzoek,
- is verantwoordelijk en belast met het aanvragen van de TLV s.
• Daarnaast participeert hij/zij vanuit het SO en VSO in diverse
werkgroepen, waaronder Passend Onderwijs.

FUNCTIE-EISEN:
• opleiding orthopedagogiek of psychologie op academisch niveau, aangevuld met een psychodiagnostische bevoegdheid,
• affiniteit met de doelgroep,
• kennis van de huidige onderwijsontwikkelingen,
• ervaring in het (speciaal) onderwijs is een pre,
• gericht op samenwerking in een multidisciplinair team en het verbinden van verschillende organisaties
binnen Atlent en daarbuiten.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-PO in schaal 11.
Voor informatie over onze organisatie, de functiebeschrijving en de vereiste vooropleiding, verwijzen wij je
naar onze website: www.mytylschool-gabriel.nl

Sollicitaties kun je tot uiterlijk 15 maart 2019 richten aan de sollicitatiecommissie Mytylschool Gabriël:
vacature@mytylschool-gabriel.nl

Ambitieus, authentiek, eigen-wijs. Dat zijn onze kernwaarden, ant

wij zijn Niet voor watjes! Dat geldt voor onze leerlingen, collega s en
ouders. Dat we steeds een stapje verder gaan, is een uitspraak van één
van onze leerkrachten en verwoordt precies waar wij elke dag aan wer¬

Wij verzorgen onderwijs en gespecialiseerde zorg aan leerlingen tot en
met 19 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking of chroni¬
sche/langdurige ziekte.
Samen met onze partners in KinderExpertiseCentrum Atlent zetten we

ken!
Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortgezet speciaal

ons dagelijks in voor ons belangrijkste doel: leerlingen zelfbewust hun
plek in de maatschappij laten innemen.

onderwijs in s-Hertogenbosch.

www.mvtvlschool-gabriel.nl

