
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

KBS De Schothorst in Hengelo per 1 augustus 2021 een:

Het betreft een benoeming in de onderbouw (groep 0/1/2). 

 

De Schothorst 

KBS de Schothorst ligt in een groene omgeving in de wijk 
Hasseler Es. De school kent een groeiende leerlingenpopulatie, 
met ouders die betrokken en meedenkend zijn. Wij bieden een 
fijne werksfeer binnen een enthousiast team dat open staat voor 
vernieuwing. Ons onderwijs is gericht op een optimale 
ontwikkeling voor alle leerlingen, zowel op cognitief als sociaal-
emotioneel gebied. KBS De Schothorst is een samenwerkings-
school met basisschool ’t Schöppert en binnen drie jaar vormen 
we gezamenlijk een nieuw IKC. 
 

Wij zoeken een collega die: 

 kan werken vanuit de doelencirkel van basisontwikkeling 

(OGO); 

 spelend leren kan inzetten als werkwijze om kinderen 

optimaal te laten ontwikkelen; 

 wil werken vanuit doelen gekoppeld aan het thematisch 

werken; 

 open staat voor alle IKC-ontwikkelingen; 

 goed kan samenwerken binnen een team, waarbij de 

relatiedriehoek tussen ouders-leerkracht-leerling 

belangrijk is; 

 creatief is en een onderzoekende en oplossingsgerichte 

houding heeft; 

 flexibel is; 

 met zijn/haar talent ons team versterkt en graag werkt 

vanuit en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

school. 

 kan aansluiten bij de bestaande situatie van De Schothorst 

en een actieve rol wil innemen bij IKC- ontwikkeling. 

 

Meer informatie? 

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

www.deschothorst.nl of telefonisch: 06-28 21 97 14 (Emilia Hof, 

directeur De Schothorst). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk  

9 mei 2021 te mailen naar de directie van De Schothorst: 

 

Emilia Hof: e.hof@deschothorst.nl  

De gesprekken vinden plaats op 17 mei.

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. 

 

http://www.deschothorst.nl/
mailto:e.hof@deschothorst.nl

