
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

IKC De Wooldermarke in Hengelo z.s.m. een

Het betreft een benoeming in groep 4.  

 

IKC De Wooldermarke 

IKC De Wooldermarke is een samenwerkingsschool die zijn 
oorsprong vindt in de samenwerking van de Willemschool, 
Alfrink en Woolderschool. Dit schooljaar geven we voor het eerst 
uitvoering aan ons nieuwe schoolplan. We zijn een school waar 
SAMEN met hoofdletters wordt geschreven. Op onze website 
https://dewooldermarke.nl/over-de-school vind je meer 
informatie. 
 
In groep 4 zitten 28 kinderen. Een aantal daarvan hebben een 
duwtje nodig om tot de juiste ontwikkeling te komen. Zowel 
cognitief als in welbevinden. Graag doet juf Mertien dat samen 
met een collega die gedurende de ochtenden in de groep kan 
ondersteunen. We verwachten dat dat positief voor de 
individuele kinderen zal werken, maar ook in de groeps-
dynamiek. 
 
Wij zoeken een collega die: 

● 5 ochtenden per week beschikbaar is; 

● Zelfstandig stappen durft te zetten in de groep; 

● Flexibel is; 

● Gevoel heeft bij het kind achter het gedrag; 

● Het af en toe ook niet hoeft te weten en dan vertrouwt op 

collega’s. 

 

Meer informatie? 

Die kun je krijgen van Sanne Pots (directeur) of Mertien Riepma 

(leerkracht van groep 4 en bouwcoördinator) per telefoon op 

074-2425779.  

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk 

woensdag 26 januari 2022 te mailen naar de directie van IKC De 

Wooldermarke: 

Sanne Pots: sanne.pots@symbiohengelo.nl   

 
 
 

Onderwijsassistent (wtf 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://dewooldermarke.nl/over-de-school

