WIJ ZOEKEN EEN

LOGOPEDIST (M/V/X)
voor GO! BSBO De Brug
Jouw diploma
achelor logopedie (en audiologie)

jouw talenten
• Je bent een ‘teamplayer’;

Wij bieden jou

• Je hebt een positieve ingesteldheid ;

• Een voltijdse opdracht (30/30) als logopedist met
onmiddellijke ingang tot en met 30 juni 2022;

• Je denkt oplossingsgericht;

• Loon volgens het officiële barema;

• Je hebt een hart voor kinderen;

• Uitgebreide aanvangsbegeleiding en coaching met
veel aandacht voor professionalisering;

• Je kan omgaan met stress;
• Je bent flexibel;
• Je bent nauwkeurig;
• Je kan zelfstandig functioneren;

• Een grotere werkzekerheid dankzij de
verbondenheid tussen de scholen van Scholengroep
19 ‘Dender’;

• Je bent sterk in overleg.

jouw opdracht
• Je hebt kennis van ASS en staat open voor vorming;
• Je hebt kennis van het GO! leerplan Nederlands;
• Je achterhaalt de beginsituatie van de leerlingen
type 9 op logopedisch vlak;
• Je kiest en formuleert (in overleg ) de
therapeutische doelstellingen voor een leerling en
stelt een therapieplan op;
• Je ontwikkelt materialen en past deze aan aan de
doelgroep;

Wie zijn wij?
GO! BSBO De Brug is een school van Scholengroep
19 ‘Dender’ dat ongeveer 2300 personeelsleden
tewerkstelt in 35 scholen en instellingen in de ruime
regio van Aalst, Denderleeuw, Ninove, Liedekerke en
Oudenaarde.
GO! BSBO De Brug heeft een afdeling basisaanbod
en een  afdeling type 9. Ze vormen een brug naar de
toekomst van de leerlingen.

• Je past de methodologie aan aan het
ontwikkelingsniveau van het kind;
• Je begeleidt leerlingen type 9 op vlak van
leerproblemen, spraak – en taalstoornissen, sociale
vaardigheden;
• Je bent een actief lid van de klassenraad en je
overlegt met alle betrokken partijen;
• Je bespreekt jouw handelen met ouders
• Je maakt de transfer van de therapie naar de
omgeving van de leerling.

Interesse?
Neem contact op met directeur Anne De Martelaere
053/800 777

