SBO Het Zilverlicht te Waalwijk is op zoek naar een:

Logopediste
ter vervanging voor zwangerschapsverlof - 0,40 wtf

Wat ga je doen?
Samen met je collega logopedist ondersteun je de leerkrachten op verschillende manieren
en behandel je jonge leerlingen op gebied van taal/spraak.

Wat vragen we van jou?
Dat je erg blij wordt van werken met jonge kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Dat
je een grote bron hebt vol ideeën om onze leerlingen te prikkelen en uit te dagen op het
gebied van taal. Het is fijn als je zo snel mogelijk kan beginnen. De leerlingen en wij kunnen
niet wachten!

Wat bieden wij?
Als eerste enthousiaste leerlingen die graag taalvaardiger willen worden! Daarnaast een
groot en betrokken team. Je werkt samen met een collega logopedist binnen onze school.
Naast de leerkrachten en onderwijsassistenten/ lerarenondersteuners is er een sterke
ondersteuningsschil.

Over SBO Het Zilverlicht:
We zijn een SBO school in Waalwijk met een verbrede toelating, waardoor leerlingen niet de
regio uithoeven om toch speciaal onderwijs te kunnen volgen. Kom eens vrijblijvend ervaren
of dit iets voor jou is. Bel gewoon even en we maken een afspraak voor een rondleiding, een
ochtendje meedraaien en een gesprek met de directie.

Stichting Leerrijk!
Onze school maakt deel uit van de Stichting Leerrijk!
Leerrijk! omvat veertien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één school voor
speciaal basisonderwijs. Er heerst een warme open en veilige sfeer en er wordt gewerkt op
basis van vertrouwen.
De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.

Meer informatie
Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij Annerieke Verkerk, 0416334411 of 06-12678880
Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: www.sbozilverlicht.nl

Procedure
Heb je belangstelling voor deze vacature, neem dan z.s.m. contact op en/of richt je reactie
per mail aan de schoolleiding van de school: directiehetzilverlicht@leerrijk.nl
De gesprekken worden in overleg op korte termijn gepland.

