Vacature wijkcontactpersoon
(wtf 0,6-0,8)
Vanwege de aankomende pensionering van één van onze wijkcontactpersonen is SWV PO de Meierij
per 01-08-2022, of zo spoedig mogelijk daarna, op zoek naar een nieuwe collega.
Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging en neem jij je ervaring en passie graag mee bij de
ondersteuning en begeleiding van kinderen, professionals en scholen van de kindcentra binnen de
ondersteuningseenheid?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
SWV PO de Meierij is verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs en ondersteuning voor
alle leerlingen binnen de Meierij. Het werkgebied betreft de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, ’sHertogenbosch, Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Meierijstad (Schijndel) en enkele scholen in
Oisterwijk (Haaren) en Tilburg (Biezenmortel).
De werkzaamheden voor deze vacature vinden plaats binnen de gemeente `’s-Hertogenbosch.

Taken
De wijkcontactpersoon biedt ondersteuning en begeleiding aan leerkrachten en scholen voor
leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Doel van de ondersteuning en begeleiding is een
optimale ontwikkeling van de leerling te bevorderen waarbij het gebruik maken van de talenten en
mogelijkheden van het kind van groot belang is.

Belangrijke kerncompetenties en vaardigheden
• Draagt de visie en missie van SWV PO de Meierij uit binnen de ondersteuningseenheid.
• Is expert op het terrein van pedagogiek, didactiek en klassenmanagement.
• Is voor de kindcentra binnen de ondersteuningseenheid het vaste aanspreekpunt.
• Kan analyseren en arrangeren; het analyseren van een ondersteuningsvraag en mede ontwerpen
van arrangementen voor kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning.
• Draagt zorg voor handelings- en resultaatgerichte begeleiding; het voeren van gesprekken met
leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en ouders.
• Biedt ondersteuning aan de professionals binnen de verschillende kindcentra en stelt zich hierbij
op als critical friend.
• Is communicatief sterk en weet de verschillende partners op het terrein van onderwijs en
jeugdhulp met elkaar te verbinden.
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Werkgebied
De werkzaamheden vinden plaats binnen de Ondersteuningseenheid Midden.
Informatie en procedure
Je gemotiveerde reactie en curriculum vitae kun je tot uiterlijk vrijdag 6 mei sturen naar
midden@demeierij-po.nl t.a.v. Harriet van den Eerenbeemt. Inlichtingen kunnen ingewonnen worden
bij Frank Willems; ondersteuningsmanager OE Midden, telefoon 06-46789685.
De gesprekken vinden plaats op donderdag 12 mei tussen 14.30 uur en 18.30 uur.
Informatie over SWV PO de Meierij is te vinden op onze website: www.demeierij-po.nl
Je wordt benoemd in de functie schoolondersteuner Passend Onderwijs met als taak
wijkcontactpersoon. De benoeming vindt plaats in schaal L-11 op basis van een tijdelijke aanstelling
van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
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