
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

de IKC Daltonschool St. Plechelmus in Hengelo per 1 augustus 2021 een:

Het betreft een benoeming voor groep 4. 

R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus 

IKC Daltonschool St. Plechelmus ligt in de wijk `t Wilbert.  
Het Daltonconcept vormt de basis voor ons handelen.  
De kernwaarden: 
● Passie 

● Verwondering 

● Verantwoordelijkheid 

● Reflectie 

● Samenwerking 

● Verbinding 

zijn leidend voor zowel de leerkrachten, ouders als de kinderen. 
 
Wij zoeken een collega die: 

● Ervaring heeft opgebouwd in het Daltononderwijs 

● Ervaring heeft in groep 4 

● Bevoegd is om gymlessen te geven 

● Ervaring heeft met Met Sprongen Vooruit 

● Persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling belangrijk 

vinden 

 

Wat kunnen wij jou bieden: 

● Een fijne baan als leerkracht binnen een prettig, ambitieus 

team 

● Een parallelcollega waar je intensief mee samenwerkt 

 

 

 

Meer informatie? 

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

www.plechelmusschool.nl  of telefonisch: 074-2916271  

(Els Bos, directeur IKC Daltonschool St. Plechelmus). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk  

9 mei 2021 te mailen naar de directie van de IKC Daltonschool 

St. Plechelmus: 

 

Els Bos: e.bos@plechelmusschool.nl   

De gesprekken vinden plaats in week 20. 

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. 
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