’s Heeren Loo Onderwijs is
onderdeel van de Stichting
’s Heeren Loo Zorggroep en
bestaat uit de vier scholen voor
Voortgezet Speciaal Onderwijs
(VSO), te weten het Emaus
College, het Rietschans College
beiden in Ermelo, het Beekdal
VSO in Amersfoort en de
Lasenberg in Soest. Binnen de
Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep
zijn de scholen voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs een klein
maar toch belangrijk onderdeel
van het totale aanbod van de
Stichting. De scholen bieden
passend onderwijs dat aansluit bij
de vraag en behoefte van de
individuele leerling en maken ook
de inzet van een onderwijszorgarrangement mogelijk.
Daarnaast is het Voortgezet
Speciaal Onderwijs voor jongeren
met een bijzondere- en/of
ingewikkelde zorgvraag een
belangrijke partner in het kader
van een driemilieus
behandelvoorziening.
Onze scholen zijn vooral speciaal
omdat er veel aandacht wordt
besteed aan de voorwaarden, die
nodig zijn om te komen tot leren
en werken. We bieden
programma’s aan voor leren en
voor gedrag, met als doel de
onderwijsmogelijkheden te
realiseren, die passend zijn bij de
eigen hulpvraag van de leerling.
Als school werken we dan ook
nauw samen met de ouders, de
hulpverleners en andere
betrokkenen.
Voor meer informatie over onze
scholen verwijzen wij u naar onze
website:

Voor de Lasenberg in Soest zijn wij per 01-09-2019 op zoek naar
een
Schoolpsycholoog (M/V)
0,8 fte
Wij vragen:
 Ervaring en aantoonbare affiniteit met het onderwijs en de
zorg voor de doelgroep
 Kennis vanuit relevante verdiepingscursussen (HGW,
CGT, oplossingsgerichte gespreksvoering)
 Advisering in doelgericht en planmatig onderwijs op
leerling, groeps- en schoolniveau
 De vaardigheid om persoonlijke aandacht om te zetten in
adequaat en professioneel handelen
 Een pedagogische basishouding waarin structuur,
veiligheid en vertrouwen centraal staan
 Een systeemgerichte aanpak
 Een flexibele en oplossingsgerichte werkhouding
 Enthousiasme om je talenten in teamverband in te zetten
 Tact, humor en organisatietalent om bovenstaande te
realiseren.
Wij bieden:
 De mogelijkheid om betrokken te zijn bij de leerlingen
vanaf de start (Intake) tot het moment van uitstroom naar
een passende uitstroombestemming
 (Gedeelde) verantwoordelijkheid voor het opstellen van de
Ontwikkelingsperspectiefplannen
 Advisering van het team op veel gebieden, zoals bv.
hulpvragen ten aanzien van pedagogische vaardigheden
en klassenmanagement
 Een zorgstructuur waarin de schoolpsycholoog een
actieve rol speelt, denk hierbij aan deelname aan de
cyclische planbesprekingen, oudergesprekken en
multidisciplinair overleg bij complexe onderwijsvragen.
 Incidentele handelingsgerichte diagnostiek (met eventuele
verwijzing 2de lijn zorg)
 Een taak ten aanzien van de kwaliteitsbewaking door
actieve participatie in CvB en een actieve houding bij de
deskundigheidsbevordering aan team
 Een aanstelling voor bepaalde tijd gedurende het
zwangerschapsverlof van 01-09-2019 tot medio 04-2020
in schaal 11 (CAO PO).

www.shlonderwijs.nl

Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 19 juni a.s.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 27 juni 2019.
Uitsluitend digitale sollicitaties worden in behandeling genomen.
Brief met motivatie en CV kunt u mailen naar:
lasenberg@shlonderwijs.nl

