
 

 

 

 

 

 

Vacature – Onderwijsassistent voor minimaal 0,7 FTE 

 
SBO de Welle is een school voor speciaal basisonderwijs in de regio Almelo.  

Het speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet 
optimaal ontwikkelen. SBO de Welle is de enige school van Stichting Onderwijs Centrum 
Almelo en heeft een bijzonder neutrale grondslag.  

 

Binnen onze school wordt alle beschikbare expertise ingezet om het best mogelijke 
passend onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen. Onze vakkundige 
groepsleerkrachten staan hierin centraal. Onze leerkrachten beschikken over goede 
didactische en pedagogische benaderingen, waarin de leerlingen en met name het 
vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen centraal staan. We werken 

vanuit een vast instructiemodel met passende routines. 

Onderwijsassistenten verrichten onderwijsondersteunende werkzaamheden in de groepen 
en werken daarnaast met kleine groepjes en/of individuele leerlingen. 
 

Komt gerust een dag meelopen op onze school om te onderzoeken of het  
SBO-onderwijs bij je past! 
 

In eerste instantie gaat het om het vervangen van verlof in de periode van 1-1-2022 t/m 
14-07-2022. Er zijn voor de periode daarna mogelijkheden om te komen tot vaste 
contracturen. 
 

Binnen het team is coaching een ondersteuning beschikbaar die helpen om zo goed 
mogelijk passend onderwijs te kunnen geven. 
  
Teamleden, ouders/ verzorgers en leerlingen hebben interesse en waardering voor elkaar.                 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat, aandacht en zorg 
heeft voor de omgeving, behulpzaam en attent is en respecteert dat iedereen uniek is.  

Op school werken we vanuit een veilige en rustige schoolomgeving, waar iedereen zich 

plezierig voelt.  
 
Functie-eisen; 
 

• Afgeronde MBO-onderwijsassistent opleiding;  
• Affiniteit met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 
• Oog heeft voor het individuele kind; je kunt omgaan met de verschillen in de klas; 
• Goed kunnen plannen om zoveel mogelijk groepen en/ of leerlingen te 

ondersteunen; 

• Zelfstandig en proactief kunnen werken; 
• Goede communicatieve vaardigheden; 
• Een no-nonsense en flexibele houding; je weet van aanpakken, je straalt 

enthousiasme uit en je hebt humor; 
• Een oplossende, onderzoekende en positief kritische houding; 
• Het vermogen om te reflecteren op eigen handelen; 

• In onderling overleg bespreken we de werkdagen. 

 
SBO de Welle biedt; 
 

• Een gevarieerd team met enthousiaste, deskundige en betrokken collega’s; 
• Veel ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling; 
• Een school waarin je het verschil kunt maken; 

• Leuke groepen enthousiaste leerlingen; 
• Een mooi nieuw/gerenoveerd gebouw waaronder een boerderij; 
• Ondersteuning en coaching voor de startende medewerkers; 
• Inschaling volgens CAO PO; schaal 5 

 
 
 

 



 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ben jij de onderwijsassistent die wij zoeken?  
 
Als je voor deze vacature belangstelling hebt en je herkent je in het profiel, horen wij 

graag van je. We gaan ervan uit dat je als kandidaat beschikt over de bij de functie 
passende kwaliteiten. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 49 en 50 van 2021.  
 
Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je versturen naar jw.stegeman@sbodewelle.nl  

Meer informatie kun je tijdens schooltijden opvragen bij de directeur-bestuurder          
Jan-Willem Stegeman via 0546-706520 of 06-11681630. 
 
We zien je reactie graag voor 4 december 2021 tegemoet. 
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