
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jij zoekt een uitdagende baan in het speciaal basisonderwijs? Die hebben wij! 

 

Stichting VELDVEST zoekt met ingang van het schooljaar 2019 - 2020 voor  

SBO De Verrekijker 

 

Een leerkracht bovenbouw m/v (WTF 1,0000) 

 

SBO De Verrekijker is gehuisvest in MFA Midden in Veldhoven en biedt onderwijs aan 

leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Het team van SBO De Verrekijker werkt 

dan ook samen met het team van de reguliere basisschool EigenWijs. Daar waar mogelijk 

participeren de kinderen van het SBO aan activiteiten met kinderen uit de reguliere 

afdelingen van BS EigenWijs en andersom. De teams delen het enthousiasme voor de school 

en de werkwijze met elkaar. Samen, waar het samen kan, maar individuele afstemming als 

de situatie daarom vraagt.  

 

We zoeken een enthousiaste collega die: 

- Beschikt over een PABO diploma en het als een uitdaging ziet om leerlingen met 

complexe leer- en gedragsproblematieken te ondersteunen en te begeleiden in hun 

leerproces. 

 

Voor nadere informatie over SBO De Verrekijker, zie website: www.veldhovenmidden.nl 

Uw sollicitatie, voorzien van CV, kunt u voor 10 mei 2019  mailen naar 

stafbureau@veldvest.nl.  

Sollicitatiegesprekken worden gevoerd in week 21 (20 mei tot en met 24 mei 2019). 

 

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 kinderen in Veldhoven en de  

kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre. Het aanbod bestaat uit: 

- 14 basisscholen; 

- 1 school voor speciaal basisonderwijs; 

- 1 school voor speciaal onderwijs; 

- waarvan 12 scholen met een katholieke signatuur, 1 met een protestants-christelijke signatuur 

en 2 scholen met algemeen bijzondere signatuur. 

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

samenwerking, de wijze waarop de scholen elkaar versterken, de uiteenlopende schoolidentiteiten die 

gekenmerkt worden door levensbeschouwelijke opvattingen, hun pedagogisch-didactisch klimaat, hun 

visie op onderwijs en opvoeding, en op het leren en ontwikkelen. Kandidaten dienen de grondslag van de 

Stichting en de school te onderschrijven. 

 


