
 

 
 
 
Wie zijn wij en wat zoeken wij? 
 
Stichting SOCA is een jonge onderwijsstichting in Almelo en heeft als doel om door samenwerking 
bij te dragen aan een dekkend, passend onderwijsaanbod in Almelo.  
 
SBO de Welle is de enige school binnen Stichting SOCA. 
Het speciaal basisonderwijs is er voor leerlingen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal 
ontwikkelen. Het speciaal basisonderwijs is erop gericht dat zoveel mogelijk leerlingen na groep 8 
doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs.  
De school heeft een kleine en overzichtelijk organisatie. De directeur-bestuurder geeft leiding aan 
alle teamleden en vormt samen met twee teamleiders het Management Team. De teamleiders 
geven leiding aan de bovenbouw of onderbouw. In het team is veel expertise aanwezig waaronder 
vakkundige leerkrachten, IB’ers, orthopedagogen, praktijkspecialisten, taal- en rekenspecialisten 
en onderwijsassistenten.  
 
Op onze school is de relatie met ouders/verzorgers erg belangrijk. Omdat er ook leerlingen zijn die 
met leerling vervoer naar school komen is het niet vanzelfsprekend dat ouders/verzorgers vaak de 
school in komen. Daarom zoeken wij de samenwerking met ouders/verzorgers bewust op, waarbij 
de verbinding wordt gelegd en begrip is voor de geschiedenis die ouders/leerlingen en leerlingen 
met zich meenemen wanneer zij hun stap naar onze school maken. 
 
Wij werken vanuit een duidelijke missie en visie en deze staat centraal in de wijze waarop wij ons 
onderwijs uitvoeren. Om onze missie en visie goed te kunnen uitdragen zijn wij op zoek naar 
medewerkers die proactief, verbindend en deskundig ons team komen versterken. 

Missie SBO de Welle  

Binnen onze school wordt alle beschikbare expertise ingezet om het best mogelijke passend 
onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Wij laten dit zien door een didactische en pedagogische 
benadering aan te bieden. Hierin staan de leerlingen centraal en met name het vertrouwen in de 
ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen.  
SBO de Welle is een onderwijsorganisatie waarin medewerkers professioneel denken en werken 
vanuit de grondgedachte ‘een leven lang leren’.  

Visie SBO de Welle  

SBO de Welle is toekomstgericht, gebaseerd op de kernwaarden te weten: respect, veiligheid en 
verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden worden gezien als een paraplu van waaronder het 
onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Ons doel is om de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
centraal te zetten, zodat leerlingen vertrouwen krijgen en zich sterk en gezien voelen.  
Wij werken op basis van vertrouwen, vanuit de basisbehoefte relatie, competentie en autonomie, in 
onszelf en in de ander. Dat brengen we op de leerlingen over.  
Om goed te kunnen aansluiten bij de individuele onderwijsbehoefte van onze leerlingen bieden wij 
onze leerstof aan vanuit drie leerroutes: praktijkonderwijs PrO, VMBO-BB/KB en VMBO-GT/TL. De 
kernvakken lezen, taal en rekenen staan voor alle leerlingen centraal. Alle leerlingen krijgen les in 
de praktijkvakken: koken, handvaardigheid/techniek, boerderijleer/dierenverzorging en tuinen. 
Voor leerlingen in de leerroute praktijkonderwijs is er een extra aanbod in de praktijkvakken 
gerealiseerd. Onze lessen hebben als basis een duidelijke instructie met voldoende herhaling en 
inzet op verschillende leerniveaus. De instructie is opgebouwd van concreet naar abstract leren. 
Leerlingen die minder ontwikkelen dan verwacht, krijgen extra professionele hulp.  

 



Teamleden, ouders/verzorgers en leerlingen hebben interesse in en waardering voor elkaar.       
We vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat, aandacht en zorg heeft voor 
de omgeving, behulpzaam, attent is en respecteert dat iedereen uniek is.  
Onze school werkt vanuit een veilige en rustige schoolomgeving, waar iedereen zich plezierig voelt. 
Door de inzet van B64all lessen over gedragsverwachtingen wordt de omgeving duidelijk en 
voorspelbaar gemaakt voor de leerlingen.  
De grondhouding van onze medewerkers is professioneel, sensitief en proactief. In ons schoolplan 
2021-2024 komen onze beleidskeuzes en doelen per schooljaar te staan.  
 

Heb je belangstelling voor onze school? 
 
Onze school groeit en we zijn daarom op zoek naar medewerkers die proactief, verbindend en 
deskundig ons team komen versterken. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en bij passende 
geschiktheid kunnen we snel overgaan naar een vast contract! 
 
In de bijlagen kun je meer specifieke informatie over de vacatures lezen. 
 

• Leerkracht voor 1,0 FTE  - Parttime werken en vast contract bespreekbaar tijdens de procedure. 
• Vakleerkracht aansturen en coördinatie praktijkvakken voor 0,5 FTE 
• Onderwijsassistent voor minimaal 0,5 FTE 
• Technisch onderwijsassistent handvaardigheid/techniek voor 0,7 FTE 
• Technisch onderwijsassistent boerderijleer/dierenverzorging en tuinen voor 0,7 FTE 
• Conciërge voor 0,3 FTE  

 
Een combinatie van de vacature conciërge en technisch assistenten/onderwijsassistent is mogelijk. 
 
Je bent van harte welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken om te zien en te ervaren hoe 
wij vormgeven aan ons onderwijs. 
 
Praktische informatie en procedure 
 
Als je voor één of meerdere vacature(s) belangstelling hebt en je herkent in de functie-eisen, 
horen wij graag van je. In deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 2,3 en 4 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 uiterlijk vrijdag 8 januari 2021 tegemoet. 
 
 
 
 
 


