
 

 

 

 

 

 

 

Vacature – leerkracht onderbouw en/of onderbouw – FTE in overleg 

 
 

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. Wij laten dit zien door een 

didactische en pedagogische benadering aan te bieden, waarin de leerlingen en met name 

het vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen centraal staan. SBO de 

Welle is een onderwijsorganisatie waarin medewerkers professioneel denken en    werken 

vanuit de grondgedachte ‘een leven lang leren’. 

 

Stichting SOCA zoekt, in verband met de groei van SBO de Welle, groepsleerkrachten. 

Het gaat om een aanstelling vanaf 1-1-2022 tot aan het einde van het schooljaar, 

met uitzicht op een  vaste aanstelling.  

 

Hierin ben je als leerkracht inzetbaar in de onderbouw en/of bovenbouw. 

De werkdagen zijn bespreekbaar en deze zijn mede afhankelijk van jouw 

beschikbaarheid. 

 
Als leerkracht heb je ondersteuning van een onderwijsassistent. Binnen het 
team is        coaching en 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 PABO opleiding of in de eindfase van de PABO; 

• Affiniteit met het speciaal onderwijs; 

• Een no-nonsense en flexibele houding; je weet van aanpakken, je 
straalt  enthousiasme uit en je hebt humor; 

• Oog heeft voor het individuele kind; je kunt omgaan met de verschillen in de 

klas; 

• Een oplossende, onderzoekende en kritische houding; 

• Het vermogen om te reflecteren op eigen handelen. 

 
 

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 L 11. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Ben jij de groepsleerkracht die wij zoeken?  

 

Stuur dan een motivatiebrief met CV voor 4 december naar de 
benoemingsadviescommissie t.a.v. de directeur-bestuurder Jan-Willem Stegeman: 
jw.stegeman@sbodewelle.nl  

 
Voor meer informatie kan telefonisch contact worden opgenomen met de directeur   / 
bestuurder: Jan-Willem Stegeman (06-11681630). 

 

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 49 en week 50. 
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