
Montessorischool Haaksbergen is op zoek naar een 
 

ORTHOPEDAGOOG  
voor het school ondersteuningsteam 
 
Ingangsdatum  
Zo spoedig mogelijk. 
 
Taakomschrijving  
Als orthopedagoog ben je onderdeel van het ondersteuningsteam van Montessorischool 
Haaksbergen. Binnen het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken met een meer complexe 
ondersteuningsvraag. Bijvoorbeeld wanneer er zorgen zijn over didactische vorderingen, sociaal-
emotionele ontwikkeling, werkhouding en/of gedrag. Het ondersteuningsteam komt vier keer per 
jaar bijeen. Het ondersteuningsteam bestaat uit een maatschappelijk werker, een 
jeugdzorgverpleegkundige, een intern begeleider, de leerkracht en evt. ouders van de betreffende 
leerling. Het gaat om 40 uur op jaarbasis. 
 
Van de orthopedagoog verwachten we dat deze:  

- Ondersteunt bij het in kaart brengen van specifieke onderwijsbehoeften van de leerling,  
door bijvoorbeeld lesobservatie, dossieranalyse, gesprekken.  

- Praktische en haalbare adviezen geeft, waarbij de leerkracht in haar kracht wordt gezet. 

- Handelingsgericht te werk gaat. 

- In staat is handelingsgericht onderzoek te doen naar bijvoorbeeld capaciteiten. 
 
We zoeken iemand met een proactieve, open houding en goede communicatieve 
vaardigheden. Affiniteit met de doelgroep en het onderwijs. 
 
Functie-eisen 
Afgeronde opleiding Pedagogische Wetenschappen en ervaring binnen het (montessori)onderwijs. 
 
Over de school 
Montessorischool Haaksbergen is een school met ongeveer 85 leerlingen verdeeld over vier groepen. 
We werken met een team van zeven leerkrachten, één onderwijsassistent, een intern begeleider en 
een directeur. De school heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Het gebouw is 
gemoderniseerd en het meubilair is vervangen. Bij binnenkomst ervaar je rust, ruimte en licht. Rond 
de school ligt een groot schoolplein met voldoende ruimte om te ontdekken, leren en spelen. We zijn 
in schooljaar 2016-2017 gestart met het werken vanuit doelen in periodeplannen. Voor meer 
informatie verwijzen we naar onze website: www.montessorihb.nl  
 
Contact  
Voor inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Barbara Keijzers, directeur. Je 
sollicitatie kun je sturen naar het volgende e-mailadres: b.keijzers@montessorihb.nl   
 
Montessorischool Haaksbergen 
Weertseriet 19, 7481 BC  Haaksbergen 
Telefoon: 053 5724076 
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