
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

Gezocht: 

 

 Orthopedagoog 0.6 wtf       
 
Vanwege uitstroom van onze huidige orthopedagoog is SOOOG met ingang van januari 2021  
voor de (V)SO de Meentschool op zoek naar een bekwame en enthousiaste orthopedagoog voor 
0,6 WTF. Dit betreft een permanente functie.       
 
(V)SO) de Meentschool is onderdeel van Onderwijs Zorg Centrum de Stuwe in Oldambt, waarin 
verschillende functies met betrekking tot (jeugd)zorg en onderwijs zijn gebundeld. Samenwerken 
op één locatie om de ontwikkelingskansen te vergroten van kinderen die extra aandacht nodig 
hebben. Het is onze ambitie een specialistisch kindcentrum (SKC) te realiseren.                          
                                   
Wanneer het je leuk lijkt om in een dynamische omgeving te werken en jij je kunt vinden in  
onderstaande functiebeschrijving, dan zoeken we jou!  

Wij zoeken; 

• Een daadkrachtige en leergierige collega.  
• Een collega met affiniteit met de doelgroep. 
• Een collega die goed kan samenwerken.  
 
Wij bieden; 

• Een uitdagende en leerzame werkomgeving met professionele collega’s die werken met  
passie en plezier.  

• Een functie ingeschaald in schaal 11 conform cao PO. 
 
Wij vragen;  

• Een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek/ontwikkelingspsychologie. 
• Het bezit van een diagnostische aantekening. 
• Aantoonbare kennis en ervaring met de doelgroep.  
• Kennis van het (speciaal)onderwijsveld en ontwikkelingen. 
• Daadkracht met een oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding. 
• Communicatief (mondeling en schriftelijk) en sociaal sterk in het contact met leerlingen,  

ouders, collega’s en externe specialisten. 
 
Zie jij jezelf op korte termijn werken met onze bijzondere doelgroep? Voor meer informatie  
omtrent de vacature kun je contact opnemen met Wilma Heetland (schoolcoördinator) op  
telefoonnummer 0597 - 208002.  
 
Je sollicitatie kun je voor maandag 16 november 2020 mailen naar: vacatures@sooog.nl  
o.v.v. vacature Orthopedagoog de Meentschool. 
 
  
 
 
 
 
 


