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Contact: secretariaat@ssoe.nl

Werken voor de scholen van SSOE?

Over SSOE

Picture this:

SSOE is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding

Werken na je Pabo, met kinderen voor wie leren niet vanzelf gaat.

en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een beperking. Onze

Leerlingen met een beperking, maar ook met veel mogelijkheden.

specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van motoriek,

Pas je goed bij jonge kinderen of ben je meer van de oudere

autisme, leerproblemen, taalachterstand en gedragsproblematiek

leerling. Bij ons zitten leerlingen tussen de 4 en 20 jaar. Aan jou de

zetten wij iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen voor te

taak om samen met de onderwijsassistent en je collega’s de

bereiden op een voor hen zinvolle plek in de maatschappij. We gaan

talenten van de leerlingen te ontdekken en te werken aan hun

uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen.

ontwikkeling. Fijne deskundige collega’s, goede ondersteuning,
kleine klassen en vakleraren. Je wordt goed begeleid en ingewerkt.
Benieuwd? Kom eens meelopen op een van onze prachtige
scholen.
Hilbert de Vries, bestuurder SSOE

MEER OVER SSOE EN DE SCHOLEN

Interesse?
Wil je graag kennismaken met SSOE?
Wij bieden je graag een virtueel kijkje in onze scholen en geven je de gelegenheid om aan te sluiten bij een digitale kennismaking
met een van onze leerkrachten, bijvoorbeeld een interactief webinar.
Wij ontmoeten je graag! Je kunt voor meer informatie of een stageplek aanmelden via secretariaat@ssoe.nl of even bellen met
Marianne Vat of Christel Krijnen op 088-2140101.
Bezoek onze website: ssoe.nl

Uit de praktijk
Mannelijke leerkrachten zijn er niet zo veel in het speciaal onderwijs.
Mannelijke leerlingen wel, jongens eigenlijk nog. Als man op de school
ben je meer dan een leerkracht. Je bent een rolmodel, vooral voor de
jongens. Hierdoor is de band die je opbouwt met de leerlingen vele malen
sterker dan in het regulier onderwijs. Je bent een onderdeel van hun leven
en helpt ze om belangrijke stappen te zetten op weg naar volwassenheid.
Hier haal ik erg veel voldoening uit. En hopelijk jij in de toekomst ook!
Leerkracht geeft enthousiast zijn les
Ik ben afgestudeerd in het speciaal onderwijs.
Daar verloor ik mijn hart….

Wat voor mij het werken in het speciaal onderwijs zo
interessant maakt, is dat al onze leerlingen (op vaak heel

De leerling, die net even een duwtje in de rug nodig heeft of iets meer

uiteenlopende manieren) een achterstand ergens in/op

een helpende hand, de energie die ik krijg wanneer die ene stap bereikt

hebben. En tóch wil ik dat ze later op een manier in de

is. De blijdschap van die leerling én van ouders! Want het is en blijft

maatschappij kunnen functioneren die bij hen past. En die

maatwerk, waar ouders, vanzelfsprekend, intensief bij betrokken zijn.

weg ernaar toe, daar kan én wil ik ze bij helpen.

Het verschil tussen het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO)
Het verschil tussen het SBO en het SO is niet altijd even duidelijk. Leerlingen die niet optimaal mee kunnen draaien in het reguliere onderwijs
gaan naar het SBO. Er wordt gewerkt aan dezelfde kerndoelen als in het regulier onderwijs. In het SBO krijgen deze leerlingen extra
ondersteuning om de onderwijsdoelen te behalen. Na het SBO kunnen zij in veel gevallen nog doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs.
Wanneer gaan kinderen naar het SO?
Kinderen met grotere ontwikkelingsstoornissen en/of gedragsproblemen komen in het SO. Daar kan meer specialistische hulp geboden
worden. De nadruk ligt op het leren leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en mondelinge taal. Deze vaardigheden liggen ten grondslag aan
het vinden van een zinvolle plek in de samenleving voor al onze leerlingen. Het voorspelbaar maken en zo betekenisvol mogelijk aansluiten bij
de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen is elke dag weer een uitdaging.
Een uit het SBO afkomstige leerkracht vertelt….
Het SO is ten opzichte van het SBO zeker anders. De leerlingen hebben zwaardere problematieken, zijn veelal zeer moeilijk lerend in
combinatie met een Autisme Spectrum Stoornis en/of sociaal-emotionele problematieken. Het is elke dag bijstellen van doelen en afstemmen
op de leerlingen, wat kunnen ze deze dag aan? Als leerkracht ben je een schakel; een deel van een team van professionals die echt
samenwerkt, elkaar ondersteunt en zo een krachtige leeromgeving neerzet voor een kwetsbare doelgroep. Nog meer dan in het SBO moet je
als leerkracht voorspelbaar en veilig zijn. Duidelijk grenzen afbakenen en consequent zijn in afspraken. Ook het afstemmen op de leerlingen,
lijntjes kort houden, gedrag zien ontstaan is van groot belang. Daarnaast ga je langzamer door de leerstof, dus er is veel ruimte om andere
werkvormen in te zetten, waarin je veel van je eigen creativiteit kwijt kan! In het SO maak je echt het verschil!

