
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

IKC De Bleek in Hengelo per 1 augustus 2021 een

IKC De Bleek 

IKC De Bleek zit middenin een veranderproces; de groepen gaan er 
komend schooljaar anders uitzien. Zo zullen de kinderen van groep 
1, 2 en 3 één groep vormen. Spelend leren en lerend spelen zullen 
daarbij ons uitgangspunt zijn. Een mooie ontwikkeling, die recht 
doet aan de ontwikkeling van het jonge kind.  We zijn momenteel als 
team aan het uitwerken hoe dat er concreet uit gaat zien. Een 
geweldige kans en uitdaging voor collega’s die gepassioneerd zijn 
voor het werken met jonge kinderen.   
 
IKC De Bleek verzorgt kwalitatief, goed en toekomstgericht 
onderwijs. Wij werken vanuit PBS (Positive Behavior Support) met 
de drie kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Er 
is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen. Wij zijn een kleinschalige school waar bewegen en plezier 
in het leren bij leerling en medewerker voorop staat. Als team zijn 
wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen.   
 
Bij ons leren de kinderen door te spelen, onderzoeken en ervaren. 
Door de thematische benadering en integratie van vakken krijgt 
leren meer betekenis. Van binnen naar buiten en van buiten naar 
binnen zoeken wij verbinding met de omgeving en de samenleving. 
Wij geven kinderen letterlijk ruimte door naar buiten te gaan;
figuurlijk door ruimte te bieden aan wie het kind is met al zijn 
talenten.  
 
Wij zoeken een collega die: 

 Actief bijdraagt aan een fijn en veilig schoolklimaat; 

 Les kan geven vanuit leerlijnen, of daarvoor open staat; 

 Flexibel in denken en handelen is; 

 Ouders als partner ziet; 

 Gespecialiseerd en passievol in het werken met jonge kinderen 
is; 

 Ervaring  en kennis heeft op het gebied van het aanvankelijk 
leesproces; 

 Open staan voor vernieuwingen in het onderwijs; 

 Out of the box kan denken; 

 Kansen durft te pakken; 

 Het niet erg vindt om het even niet te weten en durft te 
vertrouwen op elkaar.  

 
 

Ben jij die collega die passie heeft voor en kennis heeft over het jonge 
kind en met ons het onderwijs aan deze groep concreet vorm wilt 
geven? Dan zijn we op zoek naar jou! We nodigen jou uit om op deze 
prachtige school in het groen te solliciteren!  
 
 
Meer informatie? 
Meer informatie over de school kun je vinden op onze website: 
www.debleek.com  
Of neem  telefonisch contact op: 06-14960838 (Ellen Wolkotte) 
 
 
Interesse? 
Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk  
9 mei 2021 te mailen naar de directie van IKC De Bleek:  
 
 
Ellen Wolkotte: e.wolkotte@kbhz.nl 
De gesprekken vinden plaats in week  20.

Leerkracht jonge kind combigroep 1-2-3 
(wtf 0,5 of 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. 

 

http://www.debleek.com/

