
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

de Anninksschool  in Hengelo per 1 augustus 2021 een:

Het betreft een benoeming in de middenbouw en wellicht deels in de onderbouw. 

De Anninksschool 

“Help mij het zelf te doen" is een zeer bekende uitspraak van 
Maria Montessori.  
 
De taak van de leerkracht op een Montessorischool is kinderen 
helpen zelf te werken. Hoewel kinderen kunnen leren door 
zelfwerkzaamheid is de rol van de leerkracht van niet te 
onderschatten betekenis. Hij/zij moet hun belangstelling 
opwekken, hen aanmoedigen en de leerstof aanbieden. Hij/zij 
moet een persoonlijkheid en een mens zijn, gevoelig en vol 
belangstelling voor haar leerlingen (uit: "Door het kind naar een 
nieuwe wereld ". Maria Montessori).  
 

Wij zoeken een collega die: 

 Beschikt over een PABO diploma;  

 In het bezit is van het diploma montessori onderwijs (of 

bereid is dit te behalen);  

 Lessen afstemt op de kinderen en rekening houdt met de 

individuele verschillen;  

 De kinderen motiveert voor hun leertaken en hen uitdaagt 

het beste uit hun zelf te halen; 

 Voldoende pedagogische en didactische kennis en 

vaardigheden heeft om een veilige leer- en leef omgeving 

te creëren;  

 Op een professionele manier informatie aan ouders/ 

verzorgers geeft over de kinderen en hierbij ook de 

informatie gebruikt die je vanuit je leerlingen krijgt. 

 

 

 
De taak van de leerkracht is erop gericht dat het kind activiteiten 
ontplooit. Vanuit deze gedachte is het inrichten van het lokaal 
met de daarbij behorende leermiddelen een van de eerste taken 
van de leerkracht: "de voorbereide omgeving". De omgeving die 
het kind uitnodigt actief aan het werk te gaan. Behalve het 
voorbereiden van de omgeving is het aanbieden van materialen, 
leerstof en het stimuleren van het gebruik ervan van groot 
belang. Het op de juiste wijze aanvoelen van het kind is hierbij 
een belangrijke taak van de leerkracht. " 
 

 

 

Meer informatie? 

Meer informatie over de school kun je vinden op de website: 

www.anninksschool.nl  of telefonisch: 06-40259335 (Ben de 

Vlugt, directeur Anninksschool). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk 9 

mei 2021 2021 te mailen naar de directie van de Anninksschool: 

 

Ben de Vlugt: b.devlugt@drschaepmanstichting.nl   

De gesprekken vinden plaats in week 20. 

Leerkracht (wtf 1,0)

Samen toekomstgericht onderwijs 

Symbio verzorgt het primair onderwijs aan 5.400 leerlingen en vroege- en voorschoolse educatie (VVE) aan 575 peuters in de gemeente Hengelo. Dit 

doen we op 19 unieke Integrale Kind Centra, waarbinnen basisonderwijs, VVE en buitenschoolse opvang elk hun aandeel hebben. Het aanbod van de 

IKC’s is toegesneden op de behoefte van de omgeving waarin deze staat. Naast de IKC’s heeft Symbio een School voor speciaal basisonderwijs (SBO). Bij 

Symbio werken zo’n 650 personeelsleden. De scholen en het College van Bestuur worden ondersteund door een professioneel dienstencentrum, met 

specifieke expertise op het gebied van Onderwijs en Kwaliteit, HR, Financiën, ICT, facilitaire zaken en Passend Onderwijs. 
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