
          Ds. E. Fransenlaan 1 

3772TX Barneveld 

Tel: 0342-413856 

Fax: 0342-423336 

 

 

 
 

Het bestuur van de Stichting voor christelijk Speciaal Basisonderwijs Barneveld e.o. is voor SBO de 
Vogelhorst op zoek naar een deskundige en enthousiaste 

 

LOGOPEDIST 
 

die het team van SBO De Vogelhorst met ingang van 1 december 2019 (of zo spoedig mogelijk daarna) 
wil komen versterken. 

 
Het betreft een dienstverband voor 0,8 fte (32 uur).  

 
Werkzaamheden 

 op deskundige en inspirerende wijze uitvoering geven aan het behandelen en begeleiden 
van leerlingen met taal-/spraakstoornissen in de onder-, midden- en bovenbouw:  zowel 
individueel, in kleine groepjes als binnen de stamgroep van de leerling;  

 het uitvoeren van logopedisch onderzoek en het opstellen, evalueren en bijstellen van 
logopedische plannen, waarbij je afstemming zoekt met de groepsleerkrachten; 

 actieve deelname aan multi- en monodisciplinaire overlegmomenten en vergaderingen. 
 

Verwachtingen 
 je bent in het bezit van een diploma HBO - Logopedie; 
 je hebt plezier in het werken met leerlingen, die naast logopedische problematiek ook vaak 

te maken hebben specifieke ondersteuningsbehoeften op leer- en/of gedragsgebied; 

 je bent in staat tot het maken van een heldere rapportage, die naast het weergeven van de 
logopedische ondersteuningsbehoeften ook een goed beeld geeft van de leerling in zijn 
algeheel functioneren; 

 je bent flexibel, collegiaal en hebt een open werkhouding en gericht op samenwerken; 
 je onderschrijft de protestant christelijke identiteit van de school. 

 

Wij bieden 
 een speciale school voor basisonderwijs met ruim 175 leerlingen; 

 een betrokken en open team; 

 een prettige en lichte werkruimte; 

 korte lijnen met groepsleerkrachten en overige disciplines; 

 werkdagen in overleg; 

 Inschaling CAO PO, OOP schaal 9. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevr. Mellani Miedema (directeur)  
tel.: 0342-413856 of 06 10459299 

 
Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk 25 oktober 2019 (week 43) in ons bezit te zijn op bovenstaand 

adres of via de email: mmiedema@devogelhorst.nl. In week 45 en begin week 46 worden dan 
gesprekken met mogelijke kandidaten gepland. 
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