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Met ingang van 1 september  zijn wij op zoek naar één of twee 
Schoolmaatschappelijk werker(s). Word jij onze nieuwe collega?

Schoolmaatschappelijk werker

VACATURE

“Geloof in ontwikkeling”  “speciaal voor jou”
Scholen voor speciaal basis onderwijs Nijmegen

Werktijdsfactor 0,4 fte op SBO Windroos Lindenholt
Werktijdsfactor 0,35 fte op SBO De Windroos Goffert/Waalsprong
 
Wij zoeken een schoolmaatschappelijk werker die: 
 Hart heeft voor kinderen met speciale zorg- en onderwijsbehoefte.
 Duidelijk en transparant communiceert naar ouders en andere geledingen.
 Deelgenoot is van het zorgteam op school met de specifieke inbreng SMW.
 Samen werkt met externe instellingen om optimale kansen voor een leerlingen te     

 bewerkstelligen.
 Kennis en ervaring heeft met complexe vraagstukken rondom zorg en onderwijs.
 Collegiaal samenwerkt en een positieve werksfeer belangrijk vindt.
 Kan bemiddelen tussen leerlingen, ouders en school om de samenwerking te versterken en   

 de wederzijdse belangen te behartigen.
 Inbreng heeft van kennis inzake de sociale kaart en hulpverlenings(on)mogelijkheden.
 Deelneemt aan relevante zorg overleggen binnen de school en binnen de     

 samenwerkingsverbanden.
 De school adviseert met betrekking tot schoolklimaat en zorgbeleid.

 Stressbestendig is.

SBO Windroos Lindenholt en SBO Windroos Goffert/Waalsprong,
Twee scholen in Nijmegen die beide vallen onder het bestuur van stichting Conexus. SBO De Windroos 
Lindenholt is gevestigd in de wijk Lindenholt en SBO Windroos Goffert nabij het Goffertpark. Samen 
verzorgen wij speciaal onderwijs aan 500 leerlingen. Leerlingen die speciale zorg, opvang en onderwijs nodig 
hebben. 
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Binnen de scholen leggen we het accent op samen leven en samen leren. In algemene zin hebben wij, 
op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten: De ontwikkeling van het 
pedagogisch klimaat op school; groepsmanagement en structuur in de klas; taal- en leesontwikkelingen, de 
samenwerking met ouders en maatschappelijke instanties.

Wij geloven in een optimale ontwikkeling van onze populatie leerlingen. We willen eruit halen wat erin zit 
zodat onze leerlingen optimale ontwikkelkansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Dit doen we door intensieve samenwerking in de teams, met de leerlingen en met hun ouders. De 
ondersteuning die ouders en leerlingen nodig hebben kan alleen bij een goede communicatie, duidelijkheid 
en transparantie. 

We zijn een flexibele organisatie (zowel op school- als groepsniveau) die ingericht is op passend onderwijs en 
die mee beweegt met de hulpvraag uit de interne en externe omgeving. 
Groepen bestaan gemiddeld uit 16 leerlingen, oplopend tot 18 leerlingen in de bovenbouw. De leerkracht 
werkt in zijn groep aan complexe ontwikkelings- en gedragsproblematieken. Dit onder begeleiding van de 
intern begeleider, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker, die samenwerken in een zorgteam.

Wij bieden:
 Leerzame en prettige werkomgeving met veel mogelijkheden voor eigen inbreng.
 Een enthousiast en betrokken team in beweging.
 Expertise op het gebied van leer- en gedragsproblematiek.
 Een uitdagende werkplek met een grote diversiteit aan werkzaamheden.
 Een mooie uitdagende doelgroep leerlingen.
 Iedere dag weer nieuwe uitdagingen.
 Salaris conform schaal 9 max. € 3.817 (fulltime).
 Een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast contract. 

Inlichtingen/informatie 
Voor meer informatie over Windroos Lindenholt; kijk op www.windrooslindenholt.nl. Of neem contact op met 
directie: claudia.wiericx@conexus.nu. Telefoon: (024) 373 02 09
Voor meer informatie over Windroos Goffert; kijk op www.windroosgoffert.nl. Of neem contact op met 
directie: dhr. D. Verwijst; dirk.verwijst@conexus.nu. Telefoon: (024) 359 09 00

Sollicitatieprocedure  
De vacatures worden opengesteld voor interne en externe kandidaten.
We nodigen alle belangstellenden uit te reageren, je krijgt zo spoedig mogelijk bericht over het verloop van 
je sollicitatie.  Het is mogelijk om op beide vacatures te reageren, maar ook op 1 van de 2 vacatures (duidelijk 
aangeven s.v.p.). We ontvangen graag een motivatiebrief en je cv, o.v.v. vacaturenummer 21-019, voor  vrijdag 
04-06-2021 via werkenbij@conexus.nu. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de periode van 14 tot en 
met 18 juni. Indien je tot de geselecteerde kandidaten behoort, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek 
van Claudia Wiericx (schoolleider) en Dirk Verwijst (schoolleider) of via de administratie van Conexus.


