School Lyndensteyn beweegt je.
School Lyndensteyn in Beetsterzwaag is een Mytyl- en Tyltylschool voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs. Onze ruim 200 leerlingen zijn kinderen en jongeren van vier tot en met achttien
jaar die lichamelijk of meervoudig beperkt of langdurig ziek zijn. School Lyndensteyn wil de leerlingen
toerusten op een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij.

Gedragswetenschapper 0,6 fte
Wij zoeken
Voor VSO School Lyndensteyn voor de afdeling Praktijkgericht Onderwijs (PGO) een daadkrachtige
gedragswetenschapper. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het bieden van handelingsgerichte
ondersteuning en begeleiding aan leraren op het gebied van pedagogische bekwaamheid en specifiek gedrag
voor de ontwikkeling van en het onderwijs aan leerlingen. Je begeleidt individuele leerlingen en groepen
leerlingen. Verder ondersteun je bij het ontwikkelen van beleid op het vakgebied en de leerlingenzorg. Daarnaast
het verrichten van diagnostisch onderzoek en het afnemen en analyseren van tests ten behoeve van advisering
en behandeling. Je maakt deel uit van de commissie van begeleiding.
Wij vragen
• Affiniteit met voortgezet speciaal onderwijs.
• Afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek.
• Affiniteit met ZML niveau
• VIB ervaring is een pre.
• Teamspeler.
Wij bieden
• Een enthousiast en gedreven team.
• Een jaarcontract per 1 augustus 2021, 24 uur per week (0,6 fte), uitzicht op vast.
• Werkdagen in overleg (in ieder geval de dinsdag).
• Een salaris conform cao PO, schaal 11.
Meer weten?
Informatie over de school kun je vinden op www.schoollyndensteyn.nl.
Voor informatie over de vacature bel je Ingrid Deinum, teamleider, 06-46053363.
Solliciteren?
We zijn benieuwd naar jouw reactie! Sollicitaties zijn welkom t/m 9 mei 2021.
Mail je motivatie en cv naar ingrid.deinum@schoollyndensteyn.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op school op 18 of 25 mei a.s.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid
heeft de interne kandidaat voorrang. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

