
Leerplek voor het leven
Eigenwijs
Vertrouwen door verbinding

Orthoteam Sarkon zoekt collega orthopedagoog / psycholoog voor 12 uur
‘Denken in mogelijkheden, met aandacht voor het kind’.
Stichting Sarkon biedt onderwijs aan zo’n 4200 leerlingen met 19 basisscholen in de gemeenten Den Helder,
Texel, Schagen en Hollands Kroon. Met meer dan 400 collega’s werken wij elke dag aan een stapje verder
vooruit in de ontwikkeling van onze leerlingen, en van onszelf.

Orthoteam
Sarkon heeft een eigen team van orthopedagogen en psychologen (Orthoteam), die alle negentien scholen
bedient. Doordat iedere orthopedagoog of psycholoog een kleine groep “eigen” scholen heeft, zijn wij goed
bekend met de wijze waarop de zorg op de scholen wordt vormgegeven en kunnen wij daaraan een eigen
bijdrage op maat leveren. Vanwege het vertrek van een collega ontstaat een tijdelijke vacature van 12 uur tot
de zomervakantie, met uitzicht op een tijdelijke verlenging van een jaar.

Wat ga je doen?
Het Orthoteam adviseert en ondersteunt intern begeleiders, leerkrachten en ouders met hulpvragen. Met
elkaar wordt  richting gegeven aan zorg, begeleiding en passend onderwijs. Uitgangspunt is met een brede,
objectieve blik de hulpvraag bekijken en oplossingsgericht denken. Daarbij wordt rekening gehouden met de
(on)mogelijkheden van het kind, de school, het gezin, de omgeving, de achtergrond en de cultuur. Om de
hulpvraag te verhelderen is het mogelijk dat er handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek wordt
uitgevoerd.

Jouw kracht
- een positieve kijk en denken in mogelijkheden
- goede communicatieve vaardigheden en een groot zelfsturend vermogen
- in staat om actuele wetenschappelijke kennis te vertalen naar de beroepspraktijk
- in het bezit van een afgeronde Master Orthopedagogiek of Psychologie alsook van een

basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD)
- omdat je verschillende scholen bezoekt, ben je in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer
- Onderwijsbevoegdheid en/of kennis van klassenmanagement en (individuele)leerlingenzorg in de

schoolse situatie zijn een pré

Onze kracht
- je komt terecht in een dynamische en veranderende organisatie met een open, collegiale no-nonsense

cultuur met veel ruimte voor eigen inbreng
- je ontvangt ondersteuning in de vorm van collegiale consultatie door collega’s. Maandelijks vinden

intervisiebijeenkomsten plaats met leden van het Orthoteam. Het kantoor van het Orthoteam bevindt
zich in 't Veld

- naast werken op deze locatie en op de scholen behoort thuiswerken tot de mogelijkheden
- een chromebook in bruikleen
- inschaling vindt plaats op basis van de CAO PO

Word jij onze nieuwe collega in het orthoteam?
Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief, deze kun je sturen naar sollicitatie@sarkon.nl. Voor vragen over
de functie kun je contact opnemen met Evelien van Wijk, Psycholoog NIP, evelienvanwijk@sarkon.nl
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