
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

Samenwerkingsschool De Telgenkamp Europaschool per 1 augustus 2021 een

Het betreft een tijdelijke aanstelling tot/met 31 juli 2022 

Samenwerkingsschool Telgenkamp Europaschool  

Komend schooljaar gaan De Telgenkamp en Europaschool 
officieel van start als samenwerkingsschool.  
 
Ons IKC is gehuisvest op twee locaties. De kinderopvang, een 
peuterspeelschool  en de groepen 1 t/m 6 bevinden zich op de 
locatie aan de Luxemburgstraat. 
Op de locatie aan de Brusselstraat delen de groepen 7 en 8 het 
gebouw met De Horizon.  
 
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen gezien worden. We 
werken vanuit respect en verantwoordelijkheid aan een veilige 
basis van waaruit kinderen en team zich kunnen ontwikkelen. 
 
Als jij wilt bijdragen aan het medevormgeven van onze nieuwe 
samenwerkingsschool, nodigen we je van harte uit om met ons 
in gesprek te gaan! 
 

Meer informatie? 

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

www.detelgenkamp.nl  en www.europa-school.nl   

of neem telefonisch contact op: 

 Tel.: 06-10630655 (Petra Huitink, directeur De Telgenkamp)  

          06-52342475 (Anne Ensink, directeur Europaschool) 

 

Interesse? 

Ben jij de collega die wij zoeken? Stuur dan jouw motivatiebrief 

met CV uiterlijk 9 mei 2021 per mail naar de directie van De 

Telgenkamp en de Europaschool. 

 

petra.huitink@symbiohengelo.nl  en 

anne.ensink@symbiohengelo.nl   

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 18 mei. 

 

Wij zoeken een collega die: 

 Aandacht heeft voor de mens en de omgeving waarin we 

werken;   

 Actief bijdraagt aan een fijn en veilig schoolklimaat;  

 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. 

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. 

 

http://www.detelgenkamp.nl/
http://www.europa-school.nl/

