
Stichting Openbaar  
Onderwijs Oost Groningen 
is het bevoegd gezag van 
23 scholen waaronder  
21 basisscholen, 1 school 
voor speciaal basisonder-
wijs en 1 school voor 
(voortgezet) speciaal  
onderwijs in de regio  
Oost Groningen, zijnde de 
gemeenten Oldambt,  
Pekela en Westerwolde. 
Voor de stichting zijn  
circa 300 medewerkers 
werkzaam, die onderwijs 
verzorgen voor ongeveer 
2900 leerlingen.  
 
Alle SOOOG-scholen, waar 
kwalitatief goed onderwijs 
centraal staat en de  
kinderen zich gewaardeerd 
en veilig voelen, zijn  
openbare scholen en dus  
algemeen toegankelijk.

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 
Oldambt - Pekela - Westerwolde 

www.sooog.nl

Vacature 

 

 
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is op zoek naar een:                     
 

Leerkracht      
op (V)SO de Meentschool  (1,0 FTE)  
Voor (V)SO de Meentschool is SOOOG vanaf 1 augustus 2021 op zoek naar een enthousiaste  
leerkracht met IB-taken. Ben jij in het bezit van een Master-diploma, heb je een opleiding gevolgd 
als intern begeleider én heb je ervaring? Vind je het daarnaast een uitdaging om les te geven aan 
jongeren op het VSO  met moeilijk verstaanbaar gedrag (structuurgroep)? Dan nodigen we je 
graag uit om te solliciteren! 
 
Jouw profiel 
Je bent een enthousiaste en deskundige leerkracht met ervaring in het speciaal onderwijs.  
Verder:  
• Heb je sterke schriftelijke vaardigheden voor het vastleggen van beleid en ontwikkelingen.   
• Heb je kennis van of ervaring met VSO leerlijnen, uitstroomprofielen en VSO Stagebeleid. 
• Ken je het doelgroepenmodel, werken met leerlingportfolio en competentieprofielen-kennis 

van handicaps. 
• Ben je vaardig in het omgaan met gedragsproblemen. 
• Heb je theoretische en praktische (ortho)didactische en (ortho)pedagogische kennis en  

vaardigheden. 
• Heb je kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof bijvoorbeeld  

voor onze zorggroepen en laag functionerende leerlingen (EMB). 
• Kun je met leerlingen de leerstof bespreken, uitleggen en resultaten of problemen bespreken. 
• Bespreek je met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om af te  

stemmen en tot oplossingen of verbeterde aanpak te komen. 
• Bespreek je met ouders/verzorgers de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen, breng je 

moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake en verwerf je medewerking voor een actieve 
ondersteuning voor het gedrag van de leerling. 

• Sta je stevig in je schoenen. 
 
Aanbod 
Op (V)SO de Meentschool ga je werken met collega’s die het belangrijk vinden om er samen  
een fijne school van te maken en die vol overgave lesgeven. We bieden je een gedreven team  
en een prachtige, gevarieerde baan. 
 
Informatie 
Zie jij jezelf op korte termijn werken met deze leuke doelgroep? Voor meer informatie omtrent de 
vacature kun je contact opnemen met Wilma Heetland op telefoonnummer 0597-208002. 
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie kun je vóór 30 juni 2021 mailen aan: vacatures@sooog.nl onder vermelding van  
‘sollicitatie leerkracht Meentschool’. 
 


