
                                                                                                                                                                               

                                                                       

 

Vacature orthopedagoog/schoolpsycholoog (0,6 WTF) op SBO Het Zilverlicht Waalwijk 

Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog/schoolpsycholoog voor onze SBO school met een verbrede toelating. 

Samen met de intern begeleider ben je verantwoordelijk voor de leerlingen met hun specifieke 

ondersteuningsvragen en die van hun leerkrachten.   

Het zorg- en ondersteuningsteam van Het Zilverlicht bestaat uit een schoolmaatschappelijk deskundige, twee 

intern begeleiders, een orthopedagoog-generalist en de directie. Daarnaast zijn er ook logopedisten aan de 

school verbonden. De intern begeleiders coachen de leerkrachten m.b.t. de basis didactische en pedagogische 

zaken. De gedragswetenschappers houden zich met name bezig met:  

• specifieke gedragsondersteuning; 

• aanmeldbeleid nieuwe leerlingen; 

• het vaststellen van de onderwijs en ondersteuningsbehoefte en het schrijven van OPP’s; 

• onderwijs-zorg arrangementen;  

• intelligentie onderzoeken; 

• TLV verlengingen; 

• eventuele verwijzingen naar SO/VSO of terugplaatsing naar regulier onderwijs. 

Dit vraagt van jou als nieuwe collega, dat je met open blik kijkt naar onze leerlingen, goed kunt samen kan 

werken binnen het ondersteuningsteam, met de collega’s in de klassen, met de ouders en met de partners 

binnen de jeugdhulpverlening. Je hebt een positief kritische houding, beschikt over analytisch denkvermogen, 

motiverende gespreksvaardigheden, kan zelfstandig en gestructureerd werken en investeert in het maken van 

verbinding. Het is een pré wanneer je al bekend bent met het werken binnen een schoolsetting en je dus 

bekend bent met de dynamiek van een schooldag.  

Binnen onze school zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. Iedereen is juf of meneer voor de 

leerlingen en alle collega’s draaien mee in dagelijkse zaken als pleinwacht, achterwacht etc.  We bieden je een 

levendig en actief team. Je wordt ingeschaald in schaal 11 van de CAO PO.  

Onze school valt onder de Stichting Leerrijk!, een bestuur met 15 basisscholen, waaronder onze SBO school.  

Binnen het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena zijn twee scholen voor SBO met een 

verbrede toelating actief, waardoor de leerlingen minder snel op het SO in de regio Tilburg en Den Bosch 

aangewezen zijn. 

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen we je motivatie en CV graag via directiehetzilverlicht@leerrijk.nl  

Wil je liever eerst telefonisch contact, bel ons op 0416-334411 (vanaf 17 mei) en vraag naar Annerieke Verkerk 

of Kim van Roovert, of stuur (ivm de meivakantie) een mailtje naar directiehetzilverlicht@leerrijk.nl, dan bellen 

we je terug.  

De gesprekken worden ingepland op 1 juni vanaf 17.00 uur. Brieven graag voor 26 mei 2021. 

 

                          SBO het Zilverlicht. “Leer met plezier en ontwikkel je talenten” 

mailto:directiehetzilverlicht@leerrijk.nl
mailto:directiehetzilverlicht@leerrijk.nl

