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logopedist, Bleyburgh VSO te Sliedrecht
SPON zoekt voor de locatie Bleyburgh VSO
een logopedist in verband met vervanging zwangerschapsverlof




1 dag
werktijdfactor 0,2
per 5 maart 2020 tot de zomervakantie

De school
Bleyburgh VSO, onderwijs met zorg samengesteld
Bleyburgh VSO is een school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen. De leeftijd van de
leerlingen varieert op deze locatie van 12 tot 19 jaar.
School Bleyburgh locatie VSO is een school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen. De
leeftijd van de leerlingen varieert op deze locatie van twaalf tot twintig jaar. De school
heeft ca. 75 leerlingen en 8 groepen.
Meer informatie over de scholen kunt u vinden op de website van de school en Stichting
www.bleyburgh.spon.nu en www.spon.nu.
De functie
U geeft logopedische behandeling aan individuele leerlingen en aan groepjes leerlingen.
Ook speelt u een belangrijke rol in de (taal)lessen in de groepen en werkt hierbij
intensief samen met de leerkracht van de groep.
Wij zoeken:
- Een volledig bevoegde logopedist;
- een logopedist die bij voorkeur kennis heeft van en ervaring heeft met de
doelgroep;
- een logopedist die bij voorkeur ervaring heeft als schoollogopedist;
- een logopedist die communicatief, reflectief en zelfstandig is;
- een logopedist die in staat is samen te werken met diverse disciplines binnen de
school.
Wij bieden:
- Een enthousiast, leerlinggericht en multidisciplinair team;
- een uitdagende en afwisselende baan;
- scholen met plezierige, deskundige collega’s gericht op samenwerking;
- samenwerking met de andere logopedisten;
- een professionele onderwijsleeromgeving waarin talenten worden benut.
Voor meer informatie over de vacature(s) kunt u terecht bij de directeur van Bleyburgh,
de heer Ton Munnik, bereikbaar via 0184-414265 of 06-41901688
Reacties met motivatie en CV kunt u tot uiterlijk 20 februari a.s. via e-mail richten aan
dhr. Ton Munnik; t.munnik@spon.nl of bleyburgh@spon.nl. De gesprekken worden eind
februari ingepland.
De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een benoeming binnen
SPON, maar externen worden ook uitgenodigd te reageren.
In uw reactie in ieder geval aangeven:
 minimaal één relevante referentie.

SPON in het kort
School Bleyburgh maakt onderdeel uit van SPON, de Stichting Specialisten in Passend
Onderwijs.
SPON is een onderwijsorganisatie bestaande uit 9 scholen (11 locaties), gevestigd in de
regio Drechtsteden en Gorinchem. Ca. 390 medewerkers verzorgen het onderwijs en de
begeleiding van ca. 1.450 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.
SPON omvat vijf typen scholen:
 Speciaal Basisonderwijs (SBO).
 Speciaal Onderwijs (SO).
 Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
 Praktijkonderwijs (Pro).
 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO).
Het onderwijs biedt individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de
didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen. Waar nodig wordt
intensief samengewerkt met partners die een aanvullend zorg- en begeleidingsaanbod
kunnen verzorgen. Het gezamenlijke doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk
kunnen ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het
vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.
Voor meer informatie over SPON en haar scholen verwijzen we naar de website
www.spon.nl.

