
  

 

 

 

 

Het bestuur van de Stichting Aquila zoekt voor de onder haar ressorterende school voor speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs Boslust: 

 
 
De Boslust bestaat  
uit: 
 
SO 
4 t/m 12 jrg. 
 
SO ZML 
7 groepen 
 
SO Structuur 
2 groepen 
 
 
VSO 
12 t/m 19 jrg. 
 
VSO BL 
4 groepen 
 
VSO BW 
5 groepen 
 
   
 
 
 
Aan de school 
werken nu ruim 70  
personeelsleden in 
diverse disciplines 
 
 
 

       

Logopedist (m/v) 
WTF 0.4250 (2 dagen per week) 

 

Wij zoeken een logopedist die: 

 bewust kiest voor het christelijk onderwijs 

 logopedische onderzoeken en behandelingen individueel en/of in de groep 
kan verzorgen 

 affiniteit heeft met de doelgroep van de school d.w.z. kinderen met een 

verstandelijke beperking 

 zich heeft gespecialiseerd in pre-verbale logopedie 

 goed kan samenwerken in een multidisciplinair team 

 zich met enthousiasme wil inzetten voor de school 

 kennis heeft van NmG 

 in oudercontacten verbindend en zorgvuldig is 

 kennis heeft van totale communicatie 

        
Functie-eisen: 

 een wettelijke bevoegdheid bezitten 

 ervaring in het onderwijs hebben is een pré; bij voorkeur in het speciaal 

onderwijs 
 

Wij bieden: 

 een enthousiast, professioneel en gemotiveerd team 

 een school, welke volop in beweging is 
 

Aanvullende informatie: 

 binnen de school werken nog twee andere logopedisten  

 de salariëring is conform CAO PO schaal 9 voor een logopedist in het 

speciaal onderwijs 

 de vacature is ontstaan i.v.m. groei van de school en vermindering qua  
taakomvang van één van de aanwezige logopedisten 

 voor meer informatie omtrent de Boslust verwijs ik naar de website  

www.boslustschool.nl 
 

 

 
Inlichtingen bij: 

Dhr. Alex Grolleman, dir. SO/VSO Boslust - tel.: 0529-769053 (school), 06-29096933 (privé) 
Mw. Petra Baron – Schuitema, logopediste - tel.: 0529-769053 (maandag, dinsdag en donderdag) 

 
Je kunt tot en met woensdag 23 juni a.s. jouw sollicitatie en CV digitaal verzenden naar: 

a.grolleman@boslustschool.nl ten name van Alex Grolleman; directeur SO/VSO Boslust. 

 
Na de selectie wordt je in week 25 geïnformeerd omtrent het vervolgtraject. De gesprekken vinden 

plaats op vrijdag 2 juli a.s.  

http://www.boslustschool.nl/
mailto:a.grolleman@boslustschool.nl

