
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

Basisschool Don Bosco in Hengelo per 1 augustus 2021:

Het betreffen vacatures in groep 0-1-2 (wtf 0,4), groep 5 (wtf 0,3) en  de bovenbouw (wtf 0,5). 

Basisschool Don  Bosco 

Onze school staat in de wijk "Nijverheid" en heeft gemiddeld 200 
leerlingen. De aard en indeling van het schoolgebouw in 
combinatie met de manier van werken zorgen voor een rustig en 
plezierig werkklimaat. Door de centrale ligging komen de 
leerlingen uit een ruime omgeving naar onze locatie. In een 
afzonderlijk gedeelte van het gebouw is de kinderopvang en de 
BSO 'Don Bosco' gevestigd.  Goed onderwijs staat bij ons voorop.  
Elk kind moet zich thuis voelen op school. Of beter gezegd, veilig 
voelen. Daar staan we voor. Dit doen wij vanuit de gedachten 
van de Vreedzame school. 
  
Wij zijn een enthousiast team dat openstaat voor vernieuwing. 
We willen je nog meer vertellen over onze school en we hopen 
dan ook dat je nieuwsgierig bent geworden.  
  
Wij zoeken collega’s die: 

 goed kunnen samenwerken in een team; 

 een positieve- en oplossingsgerichte houding hebben; 

 duidelijkheid en structuur bieden; 

 oog hebben voor het individu en de groep als geheel; 

 kennis hebben van leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften; 

 communicatief vaardig zijn; 

 willen werken met/ aan het concept  leerKRACHT; 

 bij voorkeur kennis/ervaring hebben met de visie van de 

Vreedzame school. 

 

 

Meer informatie? 

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

www.donboscoschool-hengelo.nl of telefonisch: 074-2917448 

(Sanne Nijenhuis, Intern Begeleider). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk  

9 mei 2021 te mailen naar de directie van Basisschool Don 

Bosco: 

 

Sanne Nijenhuis: s.nijenhuis@kbhz.nl  

De gesprekken vinden plaats in week 20.

Leerkrachten (wtf 0,4 - 0,3 - 0,5)

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://stichting-leerkracht.nl/
http://www.donboscoschool-hengelo.nl/
mailto:s.nijenhuis@kbhz.nl

