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Op zoek naar een
uitdagende baan of stage? 

Kom dan
werken bij
SOOOG!

Academische opleidingsscholen
Ook voor stagiair(e)s hebben wij als SOOOG veel te 
bieden met onder andere vier academische opleidings-
scholen, waar begeleiding en onderzoek centraal staan.
Linda de Jonge is Opleider in School op de vier academi-
sche opleidingsscholen van SOOOG. De opbrengsten van
stages op deze scholen zijn groot, zegt Linda. “Vanaf het
derde jaar worden stagiair(e)s hier intensief begeleid en
voeren ze opdrachten in de praktijk uit. Dat is voor ons
heel fijn en voor stagiair(e)s ontzettend betekenisvol.
Want zomaar een plan schrijven is niet leuk, maar met
een leerling of casus aan de slag gaan en een gericht plan
schrijven en uitvoeren is erg leuk.” Van jou als derdejaars
stagiair(e) wordt een extra dagdeel stage verwacht wan-
neer je stageloopt op een academische opleidingsschool.
De opdrachten die je voor de pabo moet doen voer je in
de praktijk uit en pas je eventueel aan aan wat er speelt 
binnen een school. Op die manier kun je als student echt
een bijdrage leveren aan de dagelijkse lespraktijk. 
Onderzoek wordt door zowel leerkrachten als derde- 
en vierdejaars studenten gedaan, soms ook in samen-
werking. Stagelopen op een academische basisschool
zorgt voor een rijke leerervaring, zegt Linda. “Studenten
doen op de pabo veel nieuwe kennis op die onder bege-
leiding gekoppeld kan worden aan de praktijk, zodat de
theorie betekenisvol wordt. En tegelijk leren studenten
veel van leerkrachten in de praktijk. We werken op een
heel nauwe manier samen met de pedagogische acade-
mie en dat maakt het onderwijs ontzettend rijk.” 

Taal & beweging
Werken op een school van SOOOG betekent meewer-
ken aan een stevige basis voor kinderen in een regio
waar taalontwikkeling extra aandacht nodig heeft.
Ook aan cultuur, muziek en sport besteden we veel
aandacht. Zo hebben we de afgelopen jaren binnen
ons TOPsportproject samengewerkt met FC Groningen
en Donar. Ieder schooljaar staat een andere topsport-
vereniging centraal.

24 scholen
Onder het bestuur van SOOOG vallen 
24 scholen, waaronder een school voor 
speciaal basisonderwijs, een school voor
speciaal onderwijs met een eigen afdeling
voor voortgezet speciaal onderwijs, een 
afdeling eerste opvang anderstaligen en
een expertisecentrum.

Meer weten?
We leren je graag kennen tijdens een gesprek. 
Neem gerust contact op met ons secretariaat, via 
onderstaande contactgegevens.

Huningaweg 8, 9682 PB Oostwold
Telefoon: 0597-453980
Mail: info@sooog.nl

www.sooog.nl



en veel perspectief
Afgestudeerd of op zoek naar een uitdagende stage?
Wees welkom bij Stichting Openbaar Onderwijs Oost
Groningen (SOOOG). Onze scholen zijn voor iedereen.
Geen enkel kind wordt hier met een standaard norm
vergeleken, alleen met zichzelf. En omdat wij weten
dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteiten
van degene die voor de klas staat, krijg je bij ons alle
ruimte om je te blijven ontwikkelen.

Onze scholen zijn openbaar. Wie je ook bent, waar je ook
vandaan komt en wat je ook gelooft, je bent welkom. 
Dit geldt voor leerlingen en voor personeel. Onze scholen
bieden een veilige omgeving waarin zowel kinderen als 
volwassenen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. 
Met een zo rijk mogelijk onderwijsaanbod willen wij 
kinderen zich zo breed mogelijk laten ontwikkelen. 
We willen ze leren denken in mogelijkheden, leren 
samenwerken en verbinden en leren een creatieve, 
onderzoekende houding aan te nemen.
Onze grootste taak is voor alle kinderen in de regio, zo 
dicht mogelijk bij huis, onderwijs bieden van duurzame,
hoge kwaliteit. Wij richten op dit moment op een aantal 
locaties Integrale Kindcentra (IKC’s) op. Een IKC is een 
voorziening voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar,
waarin zowel onderwijs als opvang worden geboden. 

Onderwijscafé
Voor startende leerkrachten en onderwijsassistenten orga-
niseren wij een Onderwijscafé. Als startende leerkracht 
bekleed je een bijzondere positie binnen het onderwijs en
soms loop je tegen specifieke dingen aan. Onze ervaring is
dat startende leerkrachten het prettig vinden elkaar een
paar keer per jaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek
te gaan. 

Expertisecentrum
SOOOG heeft een eigen expertisecentrum dat SOOOG
scholen op het gebied van passend onderwijs met raad en
daad bijstaat. Het expertisecentrum helpt bij het maken
van arrangementen voor extra ondersteuning op de eigen
school, en als dat nodig is bij de doorverwijzing naar een
andere school. Als er extra ondersteuning nodig is helpt
het expertisecentrum ook bij het maken van een indivi-
dueel Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de leerling,
of door bijvoorbeeld tijdelijk een onderwijsassistent aan
een school of specifieke groep toe te kennen.

Uitdaging Wij geloven dat dit de toekomst is: verschillende IKC’s in 
de regio waarin kinderen samen spelen, leren en opgroeien. 
En waarin voor leerkrachten interessante functies ontstaan met
veel perspectieven.

SOOOG Academie
Onze leerkrachten hebben een grote passie voor de ontwikke-
ling van kinderen en zijn bereid het uiterste uit kinderen en uit
zichzelf te halen. Ze stellen hoge en haalbare eisen aan leerlin-
gen, vooral ook op het gebied van taal. Wij weten dat goed 
onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van degene die voor
de klas staat. Bij ons krijg je daarom zeer veel ruimte om je te 
blijven ontwikkelen. Met onze eigen SOOOG Academie bieden
we al onze personeelsleden ieder jaar een groot aantal lezin-
gen, cursussen, workshops en opleidingen aan. Elk jaar wordt
opnieuw een breed aanbod samengesteld.  

De SOOOG leerkracht
Tim de Klerk staat sinds drie jaar voor de klas en staat op obs
de Vlonder voor groep zeven/acht. Tim: “Ik kom uit het Westen
en daar is het iedere school voor zich, dus ik was direct blij met
de manier waarop binnen SOOOG tussen scholen onderling
wordt samengewerkt. Als er een probleem is kan ik bij mijn
eigen collega’s terecht, maar ook bij de groepsleerkrachten van
andere scholen. Dat maakt dat de lijntjes een stuk korter zijn en
je dingen sneller op kunt pakken. Wat ik ook heel fijn vind aan
SOOOG is dat er veel aandacht is voor sport en beweging. Veel
scholen werken bijvoorbeeld met Be Fit en we hebben vaak
een activiteit met sportverenigingen: vorig jaar met FC Gronin-
gen en dit jaar met Donar. De secundaire voorwaarden van de
stichting, zoals het werkmateriaal dat je krijgt, zijn ook heel
prettig. Je kunt bijvoorbeeld een IPad gebruiken die je later
eventueel kunt kopen”.
Dat SOOOG een eigen SOOOG Academie heeft, noemt Tim ook
een groot pluspunt. “Het is heel fijn dat er zoveel keuze is in
het volgen van workshops, cursussen en voorlichtingen. 
Voordeel is ook dat heel veel voor je wordt uitgezocht, waar-
door je gemakkelijk ziet wat er allemaal is en efficiënt een
keuze kunt maken. Dat heeft me dit jaar al best veel gegeven.” 


