
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stichting VELDVEST zoekt zo spoedig mogelijk voor de SO/SBO 
onderbouwgroep  

een leerkracht (WTF 0,6-1,0) 
                

SBO De Verrekijker en (V)SO school Prins Willem-Alexander zijn gezamenlijk op zoek naar 
collega’s voor de vorig schooljaar opgestarte  SO/SBO-groep. Deze groep bestaat uit 
maximaal 8 leerlingen tussen de 4 en 7 jaar. Voor deze leerlingen is bij  instroom nog niet 
voldoende duidelijk of een onderwijsplek op het SO, dan wel het SBO het meest passend 
is. Het doel voor deze groep leerlingen is te komen tot een passende vervolgplek op het 
SBO of het SO. 
Er wordt intensief samengewerkt met de huidige observatie(kleuter)groep van het SBO.  
Beide groepen zijn gesitueerd in MFA-Midden, waar ook SBO De Verrekijker is gehuisvest. 
 
We zoeken een enthousiaste leerkracht die samen met de collega’s van de 
observatiegroep van het SBO en van het SO het onderwijsaanbod aan deze groep 
leerlingen zodanig vorm kunnen geven, dat de leerlingen tot maximale ontwikkeling 
komen op zowel het sociaal-emotioneel als cognitief vlak.  
 
De collega die wij zoeken: 

• ziet het als een uitdaging om deze nieuw op te starten groep mee vorm en inhoud 
te geven; 

• heeft affiniteit met de doelgroep leerlingen van het SO/SBO; 
• stuurt en stimuleert leerlingen op een positieve wijze en stelt daarbij hoge maar 

realistische doelen en verwachtingen; 
• kan leerlingen inspireren en enthousiasmeren, is pedagogisch en vakdidactisch 

sterk; 
• heeft observatiekwaliteiten, analytisch vermogen en kan afstemmen op 

individuele leerlingen; 
• heeft een regierol met betrekking tot organisatie en aanbod; 
• kan creatief en oplossingsgericht denken; 
• is flexibel in denken en handelen vanuit een theoretische kennisbasis;  
• ziet een intensieve samenwerking als kansrijk; 
• heeft bij voorkeur ervaring in omgang met kleuters;  
• heeft bij voorkeur kennis van leerlijnen groep 3. 

Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs  

Veldhoven e.o. 
 

Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. biedt kwalitatief goed  

en gevarieerd primair onderwijs aan, bedoeld voor leerlingen in Veldhoven en de  

kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre. Het speciaal en voortgezet 

onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen uit de gehele regio. 

Het aanbod bestaat uit: 

- 14 basisscholen; 

- 1 school voor speciaal basisonderwijs; 

- 1 school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; 

- 1 voorziening voor excellente leerlingen. 

Zeer gevarieerde doelgroepen bezoeken de scholen. Veldvest valt op door de professionele 

samenwerking en de wijze waarop de scholen elkaar versterken. 

 



 

 

 

 

Wij bieden:  
• een uitdagende werkcontext;  
• een goed onderwijskundig en pedagogisch klimaat; 
• een fijne, collegiale werksfeer;  
• veel ontplooiingskansen en ontwikkelmogelijkheden. 

 
De te benoemen leerkracht voor de SO/SBO-groep krijgt een aanstelling aan de Prins 
Willem-Alexanderschool. 
 
Voor nadere informatie over SBO De Verrekijker en de Prins Willem-Alexanderschool, zie 
onze website; www.veldhovenmidden.nl en  www.pwaveldhoven.nl 
Ook kun je telefonisch contact opnemen met de directeuren van de scholen 
SBO De Verrekijker:                      Anouk van den Hurk   06 53345425 
Prins Willem-Alexanderschool:  Jane van der Heijden  06 46055103 
 
Je sollicitatie voor de SO/SBO groep, voorzien van een CV, kunt je mailen naar de 
directeur van SBO de Verrekijker, Anouk van den Hurk, a.vdhurk@veldvest.nl of naar de 
directeur van de Prins Willem-Alexanderschool, Jane van der Heijden 
j.vanderheijden@veldvest.nl  
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