De Vereniging Christelijk Voortgezet
Onderwijs in Rotterdam en omgeving
is tevens aanbieder van
schoolmaatschappelijk werk op haar
Rotterdamse scholen.
Momenteel werken 13
schoolmaatschappelijk werkers in
dienst van CVO op in totaal 17
vestigingen.
Zie ook: www.cvo.nl

Voor Melanchthon Wilgenplaslaan, school voor vmbo en
het Penta college CSG Godfried Richter, school voor mavo, havo en vwo,
zoeken wij m.i.v. 1 september 2018, een

Schoolmaatschappelijk werker (0,35 fte)
Taken:

Schoolondersteuning (bijv. bijdragen SOVAtrainingen)

(Kortdurende) hulpverlening aan ouders en leerlingen

Toeleiding naar het wijkteam, het OPDC en gespecialiseerde hulpverlening
alsmede het onderhouden van contacten in een netwerk.

Deel uit maken van het interne ondersteuningsteam van de school

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingondersteuning in
het kader van passend onderwijs.
Van de kandidaat verwachten wij dat hij/zij:

beschikt over een afgeronde hbo-opleiding MW&D of SPH en basiscursus
SMW (of z.s.m. volgen bij het Servicepunt SMW)

ervaring heeft als schoolmaatschappelijk werker

kennis heeft van de leerlingenproblematiek

een bijdrage levert aan het behalen van onderwijsresultaten door leerlingen

het werken in een stedelijke omgeving en multidisciplinair werken als
uitdaging ziet

gericht is op samenwerking

flexibel is.
Van kandidaten wordt verwacht dat zij het christelijke karakter van onze scholen,
zoals die in de dagelijkse praktijk wordt vormgegeven, mede inhoud weten te
geven.
CVO biedt u o.a.:
- begeleiding met intervisie, casuïstiek en scholing
- bijeenkomsten met het smw-team van CVO
- een breed aanbod van onderwijsvormen: van praktijkonderwijs tot gymnasium
- een betrekking in schaal 10 van de cao VO – OOP
- een tijdelijke aanstelling met kans op vast
Voor de medewerkers van CVO is de CAO-VO van toepassing.

Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de directie;
Melanchthon Wilgenplaslaan, Remko Stehmann , tel. 010 418 36 60
Pentacollege Joop Grimm, tel. 0181 - 212 693
of bij Corine de Jager, coördinator smw CVO, tel 06 83 20 72 49.
Spreekt deze advertentie u aan, mail dan vóór 21 juni 2018 een sollicitatiebrief
met CV naar: c.jager@cvo.nl of stuur uw brief naar: CVO-Accent, t.a.v. Corine de
Jager, Postbus 84017, 3009 CA Rotterdam.
Gesprekken vinden plaats op maandag 25 juni.

