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Logopediepraktijk Reigersbos zoekt in samenwerking met PI-school Professor Waterink Zuid, school 

voor speciaal onderwijs in Amsterdam, een:  

 

  

enthousiaste logopedist | wtf 0,2 - 0,4 

en/of  

logopedist als taalcoach in de klas | wtf 0,2 - 0,4 

 

 

Je komt in dienst bij Logopediepraktijk Reigersbos, maar bent werkzaam op de twee locaties van  

PI-school Professor Waterink Zuid. We zoeken iemand die twee dagen kinderen behandelt en de 

andere twee dagen in de klassen is om de leerkrachten te coachen bij het geven van een goed 

taalaanbod. Bij voorkeur is dit dezelfde persoon, maar ook sollicitaties op één van de twee functies 
zijn welkom.   

 

PI-school Professor Waterink Zuid is één van de vijf PI-scholen die verbonden zijn aan Levvel, 
specialisten voor jeugd en gezin. Op onze school wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 4 t/m 7 

jaar die door complexe leer- of gedragsproblemen moeite hebben met functioneren op de 

basisschool en/of in de thuissituatie. Dit functioneren kan voor een kind verbeteren door de 
specialistische aandacht die PI-school Professor Waterink Zuid biedt.  

 
Als logopedist op PI-school Professor Waterink Zuid maak je deel uit van een hecht, multidisciplinair 

team waar onderwijs, behandeling en jeugdhulp hand in hand gaan. Samen zorgen we ervoor dat 

onze school de plek is waar kinderen weer tot leren komen, plezier hebben, succes ervaren en zich 
kunnen ontwikkelen. De groepen zijn klein en er is veel ruimte voor individuele aandacht. De 

leerkrachten en schoolpsychologen kunnen je begeleiden bij het omgaan met complex gedrag.  
 
 

 

Ben jij die enthousiaste logopedist(e) met een warm hart voor jonge kinderen? 
 Ben je flexibel, een teamplayer én kun je goed zelfstandig werken? Kom met ons 

praten! 

 
 

 

http://www.logopediepraktijkreigersbos.nl/
http://www.piwaterinkzuid.nl/


                                                                          

Voor meer informatie over de functie:  
 
Carina Truijens, Logopediepraktijk Reigersbos - 020 697 72 44  of  
Karin Zuidweg, directeur PI-school Professor Waterink Zuid - 06 82 94 42 57  
 
 

 

Stuur je motivatie en CV naar: 

Carina Truijens  -  carinatruijens@logopediereigersbos.nl  en/of 
Karin Zuidweg  -  k.zuidweg@pi-scholen.nl  

mailto:carinatruijens@logopediereigersbos.nl

