Vacature Johan de Witt Scholengroep, afd. CZO (Centrale Zorg en Ondersteuning)
Orthopedagoog
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega ter versterking van het team Centrale Zorg en
Ondersteuning op het Johan de Witt.
Als collega binnen CZO ondersteun je het docententeam en de leerlingen. Je onderzoekt en geeft
vorm aan het pedagogisch klimaat en ondersteunt de docenten in hun klassenmanagement. Je
beweegt je dus in grote mate binnen de basisondersteuning die binnen de school, in elke klas,
geboden wordt.
Ook in de extra ondersteuning speelt CZO een belangrijke rol. Zo kan je een rol spelen bij het
afnemen van toetsen alsmede het interpreteren en analyseren ervan.
Je krijgt in deze functie te maken met alle locaties van het Johan de Witt en bent dus werkzaam
binnen de onderwijstypen: VWO, HAVO, VMBO, Praktijkonderwijs en ISK.
Taken
Je bent in staat handelingsadviezen te geven d.m.v. dossieranalyse.
Je signaleert en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisering van het onderwijs en het pedagogisch
klimaat binnen de school.
Je selecteert (ortho)didactische materialen en leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de
ondersteuning van docenten en het maken van handelingswijzers.
Je ondersteunt bij leerproblemen.
Je ondersteunt bij het aanleren van schoolse vaardigheden.
Je doet (groeps)observaties en geeft van daaruit handelingsadviezen.
Je neemt deel aan overleggen met zowel interne als externe zorgpartners.
Je bent bekend met de afname en analyse van verschillende testen en toetsen.

Profiel
Je hebt kennis van diverse culturele achtergronden.
Je hebt kennis van verschillende leer- en/of ontwikkelingsstoornissen.
Je bent op de hoogte van de laatste onderwijskundige trends en ontwikkelingen.
Je hebt kennis van de verschillende opleidingen die het Johan de Witt biedt.
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring binnen het voortgezet onderwijs
Je hebt analytisch vermogen.
Je kunt zowel individueel als in teamverband werken.
Je bent organisatorisch vaardig.
Je bent in staat tot zelfreflectie en ontwikkeling.
Je hebt een opleiding op master niveau.
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Arbeidsvoorwaarden
Salarisschaal 11
Arbeidsvoorwaarden
Wij volgen de voorwaarden volgens de CAO VO van de Stichting VO Haaglanden.
Inschaling afhankelijk van ervaring en diploma's.

