
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

IKC De Hunenborg in Hengelo per 1 augustus 2021 een

Het betreft een tijdelijke aanstelling tot/met 31 juli 2022 

IKC De Hunenborg 

We werken en handelen volgens de filosofie van De Vreedzame 
School. Binnen ons wereldoriënterende onderwijs werken we 
vanuit de principes van ‘meervoudige intelligentie’. Dit doen we 
middels de werkwijze “4xWijzer”  
 
Onze school heeft het komende schooljaar 8 groepen en een 
peuterspeelschool met 2 groepen. Als team willen we het beste 
uit onze leerlingen en onszelf halen. Dit vanuit verbinding en de 
kracht van de oplossing. Uiteraard is er veel meer te vertellen 
over onze mooie school. We hopen dat je nieuwsgierig genoeg 
bent om op onderzoek uit te gaan en met ons in gesprek te gaan.
 

Meer informatie? 

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

www.dehunenborg.nl  of  telefonisch: 06-55357166 (Pascal van 

den Bos, directeur IKC De Hunenborg). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk  

9 mei 2021 te mailen naar de directie van IKC De Hunenborg:  

 

Pascal van den Bos: p.vandenbos@dehunenborg.nl 

De gesprekken vinden plaats op 18 of 20 mei. 

 

Kun jij het volgende zeggen over jezelf? 

 

Wij zoeken een collega die: 

 Aandacht heeft voor de mens en de omgeving waarin we 

werken; 

 Actief bijdraagt aan een fijn en veilig schoolklimaat vanuit 

onze filosofie van De Vreedzame School; 

 Flexibel is en goed kan omgaan met de dynamiek in een 

basisschool; 

 Ons onderwijs ondersteunt door o.a. de volgende 

werkzaamheden: 

 aanspreekpunt voor ouders, externen, leveranciers 

en bezoekers van onze school; 

 het dagelijks onderhouden van onze gebouwen en 

pleinen, het verhelpen van eenvoudige storingen 

(apparatuur) en schades (gebouw); 

 buiten schooltijden beschikbaar is voor het (laten) 

verhelpen van schades aan de gebouwen; 

 in staat is om kleine reparaties zelf uit te voeren; 

 kopieerwerk en bijbehorende taken verzorgt voor het 

team; 

 meedraait in de pleinwachten; 

 een bijdrage levert aan schoolactiviteiten; 

 helpt bij activiteiten in de groep en activiteiten voor 

een kleine groep leerlingen organiseert (bijvoorbeeld 

helpen bij 4xWijzer, handvaardigheid of muziek). 

Conciërge (wtf 0,8)

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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