
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

Daltonschool Hengelo Zuid in Hengelo per 1 augustus 2021 een:

Het betreft een benoeming in groep 5-6. 

Daltonschool Hengelo Zuid: 

Daltonschool Hengelo Zuid is een samenwerkingsschool met 

Don Bosco in de wijk Wilderinkshoek/ Nijverheid.  

In onze Daltonschool leren we onze kinderen onder 

andere zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. 

Buiten cognitieve ontwikkeling op vakgebieden als rekenen en 

taal werken we ook aan persoonlijkheidsontwikkeling. Kinderen 

worden zo goed voorbereid op hun plek in de maatschappij. 

Omgaan met andere kinderen, opkomen voor jezelf, vrienden 

maken, een ruzie oplossen, allemaal dingen die je bij ons leert. 

 

Wij zoeken een collega die: 

 bij voorkeur ervaring heeft opgebouwd in het 

Daltononderwijs; 

 mee wil helpen bouwen aan een mooie nieuwe school in 

het bovenbouw-gebouw aan de Breemarsweg; 

 affiniteit  met Techniek en Wetenschap is een pré; 

 bekend is met Snappet; 

 goed kan samenwerken in een team; 

 een positieve- en oplossingsgerichte houding heeft; 

 duidelijkheid en structuur biedt; 

 oog heeft voor het individu en de groep als geheel; 

 kennis heeft van leerlingen met specifieke onderwijs-

behoeften; 

 communicatief vaardig is. 

Meer informatie? 

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

www.daltonhengelozuid.nl of telefonisch: 074-2917939  

(Annemieke Bloemink, directeur Daltonschool Hengelo Zuid). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV  

uiterlijk 9 mei 2021 te mailen naar de directie 

van Daltonschool Hengelo Zuid: 

 

Annemieke Bloemink: 

annemieke.bloemink@symbiohengelo.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. 

 


