
www.so-fryslan.nl 

SPIL IN SPECIAAL ONDERWIJS

De 7 scholen van SO Fryslân: Piet Bakkerschool (Sneek), 

De Wingerd (Damwâld), It Twalûk (Leeuwarden/Franeker), Talryk 

(Drachten/De Tike), Kleurryk (Drachten), School Lyndensteyn 

(Beetsterzwaag), Duisterhoutschool (Heerenveen/Oosterwolde).

Kan ik jou nu al verleiden
om straks op een van onze 

scholen te werken?
Werk je in het speciaal onderwijs? Of heb je hiervoor plannen? Dan is Speciaal Onderwijs 
Fryslân een interessante optie. Want we weten nu al dat er na de zomervakantie vacatures 
vrijkomen voor gemotiveerde mensen die feeling hebben met onze boeiende leerlingen.

KENNISMAKEN MET JOU
Het gaat vooral om bevoegde leraren  (pabo-
diploma). Maar daarnaast ook onderwijs-
onder steunende functies. We zijn er vroeg bij 
met deze mooie kans. Waarom? Om nu al 
kennis met jou te maken en het sollicitatie-
proces zo zorgvuldig mogelijk te laten 
verlopen. Voor jou als sollicitant. Voor ons 
als organisatie met een bijzondere doelgroep 
die wij met onze nieuwe collega’s bijzondere 
aandacht willen geven. 

SPIL IN SPECIAAL ONDERWIJS
Speciaal Onderwijs Fryslân is een organisatie 
met 7 scholen in Friesland. Wij werken als 
“Spil In Speciaal Onderwijs”. Dankzij onze 
specifi eke kennis en grote ervaring voeren 
we dit met succes uit. Voor ons personeel. 
Voor de ouders. Voor alle organisaties die 
(in)direct te maken hebben met ons 
onderwijs. En bovenal voor onze leerlingen 
die we in een veilige, betrokken en 
stimulerende omgeving de nodige kennis en 
ervaring meegeven.

TOEWIJDING & FLEXIBILITEIT
De teams op alle 7 scholen bestaan uit een 
directeur, teamleiders, leraren en onderwijs-
ondersteunend personeel. Met een duidelijke 
visie wordt goed samen gewerkt om onze 
leerlingen het onderwijs te bieden dat bij hen 
past en de beste basis biedt voor de rest van hun 
leven. Dit vraagt van al onze medewerkers grote 
toewijding, daadkracht en fl exibiliteit. Ook 
omdat wij de komende tijd veranderingen
verwachten op onze scholen. Mensen gaan met 
pensioen, vertrekken naar elders, ambiëren een 
andere functie… Hierop willen we tijdig inspelen.

BEN JIJ GEÏNTERESSEERD?
Het is een prachtbaan: werken bij Speciaal 
Onderwijs Fryslân. Heb je interesse? Scan dan 
beide QR-codes (website en info-fi lmpje). 
Je kunt hiervoor ook contact opnemen: 
nienkewolda@so-fryslan.nl. Doen! We nodigen 
je graag uit voor een eerste kennismaking. 
En wie weet verleiden we elkaar tot een 
samen werking waar onze leerlingen veel baat 
bij hebben!


