
Ben jij een enthousiaste logopedist met hart 
voor kinderen met speciale onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!

De functie
Als logopedist ben je in staat om in de klas een taalles te geven gericht op 

de communicatie en mondelinge taalvaardigheid. Ook geef je individuele 

behandelingen (fonologische articulatie stoornissen en taalstoornissen).

Functie-eisen
Wij zoeken een logopedist die:

• in het bezit is van een HBO-diploma logopedie;

• je hebt ervaring op het gebied van logopedie in het speciaal 

    basisonderwijs;

• je hebt kennis en ervaring met Denkstimulerende Gespreks-

    Methodieken;

• je hebt kennis van en ervaring met woordenschatonderwijs 

    volgens de viertakt van Verhallen;

• je hebt kennis van en ervaring met woordenschatonderwijs 

    volgens de viertakt van Verhallen;

• wil meedenken in het schoolconcept: The Leader In Me, waarin 

    de zeven gewoonten van Stephen Covey een prominente rol  

    spelen;

• affiniteit heeft met de Katholieke waarden en bereid is deze uit te 

    dragen in het werk.

Wie ben je?
• je bent sterk in het ondersteunen en coachen van leerkrachten;

• je enthousiasmeert en motiveert leerkrachten;

• je bent flexibel en kunt relativeren;

• je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken op 

    verschillende niveaus en in verschillende sociale en professionele 

    situaties;

•  je kunt goed samenwerken met je collega-logopedist. 

Wat bieden wij?
Aantal uren van 1 november 2018 tot 31 december 2018 

    16 uur (wtf 0,4). Vanaf 1 januari 2019 

                                   24 uur (wtf 0,6)

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming, met 

                                   bij goed functioneren uitzicht op een  

                                   benoeming voor onbepaalde tijd

Benoeming per 1 november 2018

Inschaling  conform CAO PO, schaal 8

Leren om te groeien doe je samen!
De Binnentuin is een ambitieuze SBO-school. Net als reguliere 

basisscholen werken we aan de kerndoelen volgens de Wet Primair 

Onderwijs. Wanneer leerlingen bij ons worden aangemeld is er vaak een 

sterk verminderd gevoel van welbevinden. Op SBO De Binnentuin krijgt 

ieder kind de ruimte om te groeien. Er is veel aandacht voor de eigenheid 

van het kind: je mag er zijn zoals je bent.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt. 

Kinderen leren in een betekenisvolle omgeving respectvol met elkaar om 

te gaan. Het leren vindt zowel individueel als in een kleine groep plaats. 

Leren samenwerken en omgaan met zelfstandigheid spelen hierbij een 

belangrijke rol. Kinderen leren zelfstandig te worden als zij de ruimte 

krijgen om keuzes te maken. Deze keuzes kunnen zij maken tijdens 

zelfstandige werkmomenten, maar ook bij het laten zien van bepaald 

gedrag. Wij willen kinderen leren om verantwoordelijk te zijn in het 

maken van verschillende keuzes. 

Kijk voor meer informatie over de school op de website 

www.ksu-debinnentuin.nl.

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk 14 oktober het sollicitatieformulier in op de website of 

stuur je motivatiebrief en cv naar cindy.hamers@ksu-utrecht.nl. Voor meer 

informatie over deze vacature kun je contact opnemen met schoolleider 

Cindy Hamers, via cindy.hamers@ksu-utrecht.nl.  Voor inhoudelijke vragen 

over de functie kun je contact opnemen met Henriette Faber, logopedist, 

op telefoonnummer 030-6620044. 

De gesprekken vinden plaats in de week van 15 oktober. 

Katholieke Scholenstichting Utrecht 
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 700 medewerkers verzorgen direct of 

indirect het onderwijs aan 7.000 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld over 31 locaties. De KSU staat voor 

meer dan een basis. Wij willen leerlingen extra kansen bieden om zich te ontwikkelen in de breedte. 

Wil jij onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

SBO De Binnentuin is per 1 november 2018 op zoek naar een

LOGOPEDIST (WTF 0,6)

Binnentuinlaan 6 

3452 RN Vleuten

tel. 030 - 662 00 44

info.debinnentuin@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-DEBINNENTUIN.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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