
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

IKC ‘t Eimink in Hengelo per 1 augustus 2021 

Het betreft een benoeming in groep 5.  

IKC ‘t Eimink 

IKC 't Eimink ligt middenin de groene wijk de Hasseler Es in 
Hengelo. We bieden een plezierige plek aan kinderen van 2,5 tot 
13 jaar. De brede ontwikkeling van kinderen heeft bij ons hoge 
prioriteit. IKC ‘t Eimink kenmerkt zich door rust, structuur en 
duidelijke waarden en normen. We zijn trots op ons pedagogisch 
klimaat en werken vanuit een positieve benadering aan de 
ontwikkeling van het kind. De samenwerking met ouders speelt 
hierbij een grote rol.  
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school 
gaan en dat ze de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. 
 

Wij zoeken voor groep 5 een ervaren collega die: 

● Vanuit passie met kinderen werken; 

● Een positieve houding hebben naar de leerling en zijn 

omgeving; 

● Bekend zijn met Positive Behavior Support (PBS); 

● Een bevoegdheid hebben om bewegingsonderwijs te 

geven; 

● ICT-vaardig zijn en kunnen werken in de Google-omgeving; 

● Kennis hebben van Google Classroom; 

● Ervaring hebben met Snappet en Gynzy; 

● Ervaring hebben met thematisch werken. 

 

Meer informatie? 

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

www.eimink.nl of  telefonisch: 074-2780775 / 06-46426069 

(Wendy Steenbeeke, directeur IKC ‘t Eimink). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk  

9 mei 2021 te mailen naar de directie van IKC ‘t Eimink: 

 

Wendy Steenbeeke: w.steenbeeke@eimink.nl 

De gesprekken vinden plaats op 18 en 19  mei 2021.  
 
 
Voor het schooljaar 2021-2022 zoeken we een aantal nieuwe 
collega’s voor verschillende groepen. We bieden je de optie om 
de sollicitatie naar deze vacature te combineren met de andere 
vacatures. Wil je dit in de motivatiebrief vermelden? 
 

Leerkrachten (3 x 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. 

 

http://www.eimink.nl/
mailto:w.steenbeeke@eimink.nl

