
 

 

 

Wie zijn we? 

Samen vormen wij het cluster Reeshof 
Midden. Vanuit de aanpak ‘In de buurt 
gebeurt het’ (IDBGH), zoeken wij één 
logopedist(e) voor onze vier scholen. 
Vanuit een actieve en intensieve 
samenwerking geven wij gezamenlijk vorm 
aan passend onderwijs in onze buurt. 
 
Een van de uitdagingen die wij daarbij 
tegenkomen is het stijgende percentage 
van jonge kinderen met mogelijke taal- 
spraakuitdagingen. Daarom zijn wij opzoek 
naar een gedreven logopedist die ons 
hierbij kan ondersteunen. Ons streven is 
preventiever te werken door eerder te 
signaleren en de kennis en vaardigheden 
van de leerkrachten te vergroten. Op deze 
manier wordt het onderwijsaanbod nog 
beter afgestemd op het kind en creëren 
we de beste ontwikkelmogelijkheden. 

Wat zoeken we? 

▪ Een ervaren en proactieve logopedist(e) 

die leerlingen kan signaleren en advies 

kan geven aan leerkrachten, ouders en 

directie; 

▪ Een logopedist(e) die leerkrachten kan 

scholen/begeleiden in de groep, zodat de 

leerkrachtvaardigheden verder worden 

versterkt; 

▪ Eventueel in overeenstemming met 

ouders leerlingen kan behandelen; 

▪ In bezit is van een afgeronde HBO 

opleiding logopedie; 

▪ Uitstekende communicatievaardigheden; 

▪ Flexibel is en snel kan schakelen;  

▪ Een logopedist(e) die overstijgend denkt, 

een groot netwerk heeft en zich 

verbonden voelt met de buurt om hier de 

juiste verbindingen legt. 

Wat bieden we? 

▪ Een functie als logopedist(e) voor +- 

32 uur in de week in onze buurt; 

▪ Ondersteuning, begeleiding en 

professionalisering naar behoefte; 

▪ Een vast aanspreekpunt in het kader 

van functioneren en verantwoording; 

▪ Vier uitdagende locaties die 

gezamenlijk je werkplek vormen; 

▪ Inschaling in schaal 9 OOP. Salariëring 

conform de CAO PO, afhankelijk van 

ervaring en functie; 

▪ Een mooie kans om passend onderwijs 

verder vorm en inhoud te geven in de 

buurt.  

Per 01-02-2022 zoeken wij voor onze 4 basisscholen een ervaren  

Logopedist(e) (+- 0,8 wtf) 
Voor OBS Bibit, De Boemerang, De Sporckt en Meander 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan een motivatiebrief  

en CV vóór 3 december 2021 naar  

jolien.kock@xpectprimair.nl 

De sollicitaties worden gezamenlijk 

door de directeuren van de vier 

scholen bekeken.  

Meer informatie over deze vacature? 

Neem contact op met: 

Jolien Kock (directeur Boemerang) 

06 - 30 73 04 78 

Jos Montulet (directeur Sporckt) 

06 - 44 56 65 82 

www.obsbibit.nl, 

www.bsdeboemerang.nl, 

www.bsmeander.nl, www.sporckt.nl 

en www.plein013.nl  
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