Rafael is een school
voor zeer moeilijk
lerende kinderen in
Utrecht.
Leerlingen met een
verstandelijke
beperking van 4 tot
12 jaar krijgen
onderwijs op de
locatie onderbouw
aan het
Attleeplantsoen te
Utrecht, of op
de locatie
bovenbouw op de
Bontekoelaan 9 te
Utrecht.

Onze visie
Elke leerling kan zich
ontwikkelen en is
uniek en bijzonder.
Op Rafael gaan we op
zoek naar de balans
tussen autonomie en
afhankelijkheid. Wij
hebben de kennis
van, de ervaring met
en hart voor de
leerling.
We gaan met
creativiteit en
flexibiliteit op zoek
naar manieren zodat
de leerlingen zich
kunnen ontwikkelen
tot zo zelfstandig
mogelijke en
gelukkige mensen.

WIJ VRAGEN PER SEPTEMBER 2020

Orthopedagoog ZML
WFT 0.6
Functieomschrijving:
De orthopedagoog/psycholoog is verantwoordelijk voor;

Beleid met betrekking tot plaatsing
o Adviseert de schoolleiding inzake de beleidsontwikkelingen op het
vakgebied.
o Ontwikkelt het beleid voor het vakgebied op schoolniveau en levert
bijdragen aan het ontwikkelen van een multidisciplinaire school brede visie
op onderwijs en zorg.
o Brengt het eigen specialisme in een multidisciplinair verband.

Psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek:
o Analyseert gegevens van arts of toeleverende school.
o Observeert leerlingen individueel of in groepsverband.
o Verricht diagnostisch onderzoek, neemt tests af en analyseert de
resultaten ten behoeve van advisering, behandeling en begeleiding of
verwijzing van leerlingen.
o Maakt verslagen van onderzoek en testen ten behoeve van de commissie
van begeleiding en de dossiervorming van de leerling.
o Woont leerlingenbesprekingen, teamvergaderingen en ouderavonden bij
vanuit de vakinhoudelijke discipline.
o Adviseert het onderwijsteam over individuele en groepsgerichte aanpak
van leerlingen.

De ontwikkeling van de leerlingenzorg en de persoonlijke kwaliteit:
o Participeert in kwaliteitskringen om te komen tot intercollegiale toetsing.
o Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten
Hij/zij houdt de voor het beroep vereiste kennis en bekwaamheden op peil en breidt deze
zo nodig uit.
Wij








www.rafaelschool.nl
Attleeplantsoen 39
3527 BA Utrecht
030-2936351

vragen:
Een voltooide opleiding orthopedagogiek/ psychologie (op universitair niveau)
Aantekening psychodiagnostiek
Bij voorkeur BIG registratie als GZ psycholoog of geregistreerd als Orthopedagoog
Generalist .
Brede theoretische kennis van vakgebied en het terrein van de leerlingenzorg.
Kennis van de zorgstructuur van het speciaal onderwijs en de sociale kaart.
Vaardigheid in observeren van leerlingen, het analyseren van tests en problemen,
en het zoeken van oplossingen.
Vaardigheid in het maken van rapporten en verslagen, het begeleiden van
leerlingen en coachen van leerkrachten en het werken in multidisciplinaire teams.

Wij bieden:
Een verantwoordelijke baan in een school volop in ontwikkeling en een bijzonder leuke
doelgroep! Inschaling in OOP schaal 11 van cao PO
Inlichtingen:

Pien van Gendt, directeur
Telefonisch: 06-43354475

Schriftelijke reacties richten aan: Pien van Gendt, directeur
p.vangendt@rafaelschool.nl

