
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

de Wilbertschool in Hengelo per 1 augustus 2021 een:

Onze missie 

Op de Wilbertschool creëer je een open en nieuwsgierige houding voor 

de rest van je leven.

 

Onze visie 

De Wilbertschool is meer dan leren alleen. 

Leren doe je niet alleen uit de boeken. Leren doe je ook door met elkaar 

te praten (gesprek), te spelen (spel), te werken (werk) en door met 

elkaar te vieren (viering). Op de Wilbertschool creëer je een open en 

nieuwsgierige houding voor de rest van je leven. Ons onderwijs barst van 

de prikkels. Overal in de school wakkeren wij ‘de nieuwsgierige ik’ aan. 

Wij gaan verder dan leren. 

 

Jenaplan en Wilbertschool 

Wij zijn overtuigd van het Jenaplanonderwijs. Ook daar is het hoogste 

doel: het creëren van een ondernemende en nieuwsgierige houding. Wij 

vervangen ‘ondernemend’ door ‘open’. Want openstaan voor verschillen 

tussen andere kinderen, en kennismaken met alle onderdelen van de 

samenleving, vormt je voor het leven. Een open houding brengt kinderen 

zoveel meer. 

 

Samen ontdekken, samen ontwikkelen 

We willen samen ondernemen en ontdekken. De kinderen, de 

stamgroepleiders en de ouders zijn allemaal onderdeel van ons 

onderwijs. Samen ontdekken begint met waardering. Voor jezelf voor 

elkaar en voor je omgeving. Persoonsvorming en sociale vaardigheden 

zijn bij ons minstens zo belangrijk als cognitieve. Sterker nog: wij zien het 

sociale proces als een essentiële voorwaarde om te presteren. 

 

Jij bent een uniek persoon, geen leermachine 

Op de Wilbertschool zijn we geen diplomafabriek. We zenden niet alleen 

informatie, zodat onze leerlingen hoog scoren op toetsen. Wij leren ze 

om écht te leren. Dat doe je door een nieuwsgierige houding te creëren. 

Kinderen die vanuit zichzelf willen ontdekken. Want wij geloven dat je 

dan pas echt goede resultaten krijgt. Je ontwikkelt een brede basiskennis 

en cognitieve vaardigheden, maar je doet van jongs af aan ook aan 

persoonsvorming. Dat is pas winst.

De Wilbertschool is een openbare Jenaplanschool. Er wordt op een 

Jenaplanschool gewerkt met stamgroepen. In een stamgroep spelen, 

werken en leren kinderen uit twee of drie verschillende leerjaren, dit is 

een bewuste keuze! Ons betrokken onderwijsteam kijkt naar de 

individuele capaciteiten van ieder kind, zodat zij het aanbod, de instructie 

en de begeleiding hierop specifiek kunnen aanpassen. 

Door het bieden van structuur, orde en ondersteuning, creëren we een 

veilig, prettige leeromgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen 

ontwikkelen.  

 

Wij zoeken een collega die: 

Flexibel is en goed kan omgaan met de dynamiek in een basisschool. 

Ons onderwijs ondersteunt door o.a. de volgende werkzaamheden: 

 de stamgroepleiders ondersteunt in de groep; 

 werkt met kinderen in groepjes of individueel; 

 het team ontlast op schoolniveau; 

 inzetbaar is in de groepen 1 t/m 8; 

 meedraait met de pleinwachten; 

 een bijdrage levert aan schoolactiviteiten. 

 

Meer informatie? 

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

www.wilbertschool.nl of telefonisch: 074-2914499  

(Brenda Stassen, locatieleider Wilbertschool). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk 9 mei 2021 

te mailen naar de directie van de Wilbertschool: 

 

Brenda Stassen: b.stassen@wilbertschool.nl 

De gesprekken vinden plaats in week 20.

Onderwijsassistent (wtf 0,4-0,6)

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. 

 

https://www.wilbertschool.nl/
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