
  

 

 Ben jij de ORTHOPEDAGOOG  
met een heldere visie op goed 
onderwijs? Versterk dan per  
1-8-2022 ons team! 

Vacatureruimte 24 uur per week (wtf 0,6) 
CAO PO OOP schaal 11.   

De leerkracht en intern begeleiders van de 
scholen zijn de spil in het verzorgen van het  
beste onderwijs voor iedere leerling van PRO8.  
Jouw inzet dient een stevige bijdrage te leveren 
in de driehoek school, ouder, kind, zodat de 
aanpak aansluit bij de onderwijsbehoeften van 
de leerling(en). 
  
Jouw gesprekspartners zijn (individuele) 
leerlingen, ouders, leerkrachten, intern 
begeleiders en andere professionals in en om  
de school. Met de intern begeleiders werk je 
nauw samen.  
Daarnaast maak je deel uit van een bovenschools 
ondersteuningsteam, samen ben je krachtiger 
dan alleen. 
Je levert input op het gebied van inclusiever 
onderwijs op schoolniveau, met daarnaast 
beleidsmatige en onderwijskundige input op 
stichtingsniveau.   
 
Wil je meer weten over onze ondersteunings-
route en wat onder jouw verantwoordelijkheden 
valt, klik hier. 
 
Functioneel word je aangestuurd door de 
beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit,  

hiërarchisch door het College van Bestuur.   

 Welke kwaliteiten bezit jij : 

• Je stijl kenmerkt zich als doelgericht, met de focus 
op kansen en mogelijkheden.  

• Je bent sterk in reflecteren, oplossings-/ 
handelingsgericht communiceren en werken.  

• Je hebt een afgeronde opleiding orthopedagogiek  
of psychologie met diagnostische aantekening 
gericht op het werkveld. 

• Je hebt ervaring in het (primair) onderwijs in een 
soortgelijke functie. 

• Je bezit kennis van ondersteuningsstructuren  
binnen een school en/of bestuur als ook 
samenwerkingsverband. 

• Je herkent je in de volgende competenties:  
flexibel, integer en pro-actief.   

  

   

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) heeft  
15 basisscholen in de regio Achterhoek.  
Het bieden van goed onderwijs waarbij persoonlijke groei 
en plezier voorop staat geldt niet alleen voor de leerlingen 
van onze scholen, maar ook voor ons personeel.  

Kijk op www.pro8.nu om een beter beeld te krijgen  
wie wij zijn. 

Voor vragen kun je contact opnemen met:  
Patricia van Megen  
beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit 
tel: 06-51216089. 

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze 
leerlingen? Solliciteer dan op deze vacature vóór 10 juni 
2022, mailadres: secretariaat@pro8.nu.  

 

 

 

https://pro8.nu/files/bijlagen/PRO8%20Taakomschrijving%20orthopedagoog%20en%20ondersteuningsroute.pdf
http://www.pro8.nu/
mailto:secretariaat@pro8.nu

