
De Wingerd is onderdeel van SO  
Fryslân. Het onderwijs op de scholen van 

SO Fryslân is er op gericht om leerlingen met 
een speciale ondersteuningsvraag voor te  

bereiden op een zo zelfstandig mogelijke 
en passende plek in de maatschappij. We 

bieden leerlingen onderwijs op maat door  
iedere leerling te benaderen vanuit eigen  

mogelijkheden, in een veilige en stimulerende  
omgeving. De bundeling van kennis en profes- 

sionaliteit die binnen de stichting aanwezig  
is, maakt van SO Fryslân een  regionaal kennis- 
centrum op het gebied van speciaal  onderwijs. Deze  

wordt actief gedeeld met haar maatschappelijke  
omgeving. Zo is SO Fryslân Spil in speciaal onderwijs.Jouw weg, jouw toekomst

Zie ook: www.so-fryslan.nl en 

www.dewingerd-damwald.nl. 

De vacature wordt gelijktijdig intern en 

extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid 

heeft de interne kandidaat voorrang.

Acquisitie n.a.v. deze vacature 

wordt niet op prijs gesteld .

Op De Wingerd in Damwậld bieden we onderwijs op maat. 

Bij ons kun je terecht voor Speciaal Onderwijs (SO) en 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).  Maar ‘speciaal’ 

betekent bij ons ook iets anders. Dit verwoorden we in 

ons motto: “Jouw weg, jouw toekomst”. 

De Wingerd SO, VSO en VD heeft ca. 250 leerlingen en groeit 

nog steeds. De afdeling VSO zit op een andere locatie in 

Damwâld. Er zijn ca. 120 medewerkers direct verbonden 

aan de school.

Jouw profiel
Je bent daadkrachtig, leergierig en kan goed samenwerken. Daarnaast 

beschik je als leraar over een onderwijsbevoegdheid, een pabo-diploma, 

als onderwijsassistent over een Mbo niveau 4 opleiding pedagogische werk/ 

onderwijsassistent of vergelijkbaar, als verzorgingsassistent over een MBO 

niveau 2 verzorgende/ helpende welzijn of vergelijkbaar’.

Wij bieden
Een fijne werkomgeving en betrokken collega’s. Een salaris conform cao PO.

Herken jij jezelf?
Mail je motivatiebrief en cv dan voor 8 november 2022 a.s. 

naar j.nutma@dewingerd-damwald.nl o.v.v. vacatures schooljaar 2022-2023.  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen week 46 en 47. Voor informatie

kun je contact opnemen met: Jelle Nutma directeur tel: 0511-421330

Leraar   1,0 fte
Onderwijsassistent  0,8 fte       
Verzorgingsassistent  0,3 fte
Combinatie van vacatures is bespreekbaar. Samen met jou gaan we graag 
in gesprek over de mogelijkheden binnen onze school.

Altijd al de stap willen maken 
naar het Speciaal Onderwijs?
Dan zoeken we jou! Solliciteer! 


