
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

SBO De Batavier in Hengelo per 1 augustus 2021 een

Het betreft een benoeming in de kleutergroep. 

SBO De Batavier 

De Batavier is de enige SBO school binnen Plein Midden Twente. 

We hebben momenteel ongeveer 210 leerlingen verdeeld over 

16 groepen op 2 locaties. De leerlingen zijn tussen de 4 en 13 jaar 

oud. We zijn volop in ontwikkeling en we verwachten dat een 

nieuwe collega hiervoor openstaat en een inbreng heeft. Dit 

onder ons motto:  "Groeien met LEF" . 

 

Onze missie 

We staan ervoor dat het kind zich welkom voelt op onze school, 

dat we het zien als individu en respecteren in al zijn eigenheid. 

Het kind mag zijn zoals hij/zij is.

 

Wij zoeken een collega die: 

 Aanvullende opleiding(en) heeft in relatie tot het SBO of 

bereid is deze te volgen; 

 Invulling kan geven aan ons motto: "groeien met lef" w.b.t 

de contacten met de kinderen, medewerkers, ouder(s)/ 

verzorger(s), eigen ontwikkeling en ontwikkelingen binnen 

school; 

 Bij voorkeur ervaring heeft in het SBO; 

 In staat is om feedback te geven en te ontvangen; 

 Die affiniteit heeft met kinderen met een specifieke 

onderwijsvraag en/of aanpak; 

 Kennis heeft van igdi en hgw; 

 Reflecteert op zijn/haar eigen handelen; 

 Gericht is op een goede open samenwerking; 

 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

 Algemene kennis en vaardigheden heeft betreffende 

specifieke kindkenmerken van SBO-leerlingen; 

 Een bijdrage wil leveren aan onze lerende organisatie/ 

professionele leerteams. 

 

Onze visie 

Onze SBO-school biedt een veilige leeromgeving waarin alle 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden gezien en 

gehoord en waarin we de leerlingen de kans geven te groeien. 

Samen met de leerlingen en hun ouders/verzorgers gaan we uit 

van ieders talenten, mogelijkheden en specifieke onderwijs- 

behoeften, zodat ze straks voldoende voorbereid zijn om te 

kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

 

Meer informatie? 

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

www.sbo-debatavier.nl of telefonisch: 06-46426078 (René 

Bekhuis, directeur SBO De Batavier). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk  

9  mei 2021 te mailen naar de directie van SBO de Batavier: 

 

René Bekhuis: r.bekhuis@sbo-debatavier.nl  

De gesprekken vinden plaats in week 20.

Leerkracht (wtf 0,4)

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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