Vacature
Het Candea College (vmbo, havo en vwo) in Duiven is de brede scholengemeenschap

samenwerking met de basisscholen en de intensieve begeleiding. In het vmbo zijn

voor Duiven, Westervoort, Giesbeek en Lathum en heeft 2500 leerlingen. Vier

sport en technologie belangrijk. Havo-leerlingen kunnen kiezen voor technasium en

opleidingen met ieder een eigen opleidingsdirecteur, opleidingsteam, en leshuis

havo-art en de school kent drie richtingen binnen het vwo (atheneum, gymnasium en

waarborgen de kleinschaligheid binnen de school. De school kent uitstekende

technasium).

doorstroom- en eindexamenresultaten. Kenmerkend is de nauwe

HET CANDEA COLLEGE ZOEKT Z.S.M. EEN

Orthopedagoog 0,6 fte
DE UITDAGING
Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog
voor 0,6 fte. Je behandelt en begeleidt
leerlingen, voert onderzoeken en testen
uit, stelt rapportages op, geeft adviezen en
voorlichting aan docenten en ouders. Je
vervult een rol in het Zorg Advies Team en
voert gesprekken met alle belanghebbenden. Daarnaast lever je een
bijdrage aan onderwijsontwikkeling/
passend onderwijs en geef je trainingen op
het gebied van faalangst, examenvrees en
sociale vaardigheden. Je werkt nauw
samen met de andere orthopedagogen en
remedial teachers binnen het Candea
College.
JE OMGEVING
Je wordt geplaatst in het Havo team en
richt je voornamelijk op de Havo en Vwo
opleidingen.
JOUW PROFIEL
De specialist leerlingenzorg B die wij
zoeken:







bezit een afgeronde academische
opleiding tot orthopedagoog inclusief
diagnostische aantekening;
is sociaal en communicatief vaardig;
is vaardig in het analyseren van
problemen
kan goed communiceren met
leerlingen, ouders en docenten;
is pro-actief, samenwerkingsgericht,
zelfstandig en stressbestendig.

WIJ BIEDEN
Het Candea College is onderdeel van
Quadraam. Onder Quadraam vallen dertien
scholen voor voortgezet onderwijs in de
regio Arnhem, Liemers en Overbetuwe.
Quadraam streeft een cultuur na waarbij
samenwerken, zelfverantwoordelijkheid en
eigenaarschap hoog in het vaandel staan.
Vanuit vertrouwen in de talenten van het
eigen personeel investeert zij in de verdere
ontplooiing daarvan. Voor permanente
professionalisering worden dan ook alle
middelen en mogelijkheden geboden door
middel van een Virtueel Ontwikkelings
Centrum (www.voc-quadraam.nl).

Het betreft een tijdelijke vacature tot 31
juli 2016. Het salaris is afhankelijk van
opleiding en ervaring en bedraagt
minimaal € 2.387,00 en maximaal
€ 4.413,00 bruto per maand op basis van
een volledig dienstverband (max. schaal
11).
GEÏNTERESSEERD?
Meer informatie over de school vind je op
www.candea.nl. Telefonische inlichtingen
kun je inwinnen bij mevr. K. van de Belt,
orthopedagoog/ ondersteuningscoördinator Candea College, telefoon:
0316-367800. Reageren op deze vacature
kan tot 11 september 2015 via
www.quadraam.nl, ‘vacatures’. Voor
verwerking van sollicitaties maken wij
gebruik van www.meesterbaan.nl. Als je op
de vacature van je interesse klikt word je
direct doorgelinkt naar de website van
meesterbaan.
De vacature wordt gelijktijdig zowel intern
als extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid
genieten interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld

ZIE OOK WWW.QUADRAAM.NL. ONDER QUADRAAM VALLEN DERTIEN GROTE EN KLEINE SCHOLEN VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ARNHEM, LIEMERS EN OVERBETUWE.

