
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

Basisschool Paus Joannes XXIII in Hengelo per 1 augustus 2021 een

Het betreft een benoeming in de kleutergroepen. Vanwege de verdeling over meerdere groepen, kan de wtf  

opgesplitst worden in 2 keer 0,4.

Basisschool Paus Joannes XXIII 

Basisschool Paus Joannes XXIII staat in de wijk Veldwijk-Noord, 

en heeft ongeveer 230 leerlingen. Kenmerkend voor onze locatie 

is de betrokkenheid bij elkaar. Wij zijn een Vreedzame School 

waar er veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen in 

onze maatschappij. Op basisschool Paus Joannes XXIII vinden we 

het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Onze school wil 

graag dat kinderen plezier beleven aan leren waarbij we 

rekening houden met de verschillen tussen de kinderen. Vanuit 

geborgenheid en zelfvertrouwen worden vaardigheden 

aangeleerd. Wij willen kinderen het gevoel geven dat iedereen 

er mag zijn. Onze school is een plek waar je mag leren. Waar we 

samen overleggen en samen werken aan goed onderwijs. 

 

Wij zoeken een collega die: 

 Met veel enthousiasme en plezier, vanuit kennis en 
ervaring met het jonge kind werkt; 

 Alle kinderen met open armen ontvangt; 

 Geniet van het spel van de kinderen en daar goed bij kan 
aansluiten; 

 Ouders als een belangrijke partner ziet; 

 Graag samenwerkt; 

 Vanuit de visie van De Vreedzame School wil werken; 

 Beschikbaar is voor wtf 0,8 of 2 personen die beschikbaar 
zijn voor 0,4. 
 

Meer informatie? 

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

www.pausjoannes-school.nl of telefonisch: 074-2910291 of per 

mail m.bremmers@kbhz.nl  (Marijke Bremmers). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk  

9 mei 2021 te mailen naar de directie van Basisschool Paus 

Joannes XXIII: 

 

Ellen Wolkotte: e.wolkotte@kbhz.nl   

De gesprekken vinden plaats in week 20.

Leerkracht (wtf 0,8 of 2x 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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