Het College van Bestuur vraagt voor
Samenwerkingsschool De Schorthorst/ ’t Schöppert per 1 augustus 2022 een

Leerkracht groep 6
Tussen 1 augustus en 1 december 2022 betreft een benoeming met werktijdfactor 0,6 (een aanvulling met 0,4 in de A Pool is mogelijk).
Vanaf 1 december 2022 betreft het een benoeming met wtf 1,0 (i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof).

Samenwerkingsschool De Schothorst/ ‘t Schöppert ligt in een
groene omgeving in de wijk Hasseler Es. De school kent een
groeiende leerlingenpopulatie, met ouders die betrokken en
meedenkend zijn. Wij bieden een fijne werksfeer binnen een
enthousiast team dat open staat voor vernieuwing. Ons onderwijs
is gericht op een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen, zowel
op cognitief als sociaal-emotioneel gebied.
Wij zoeken een collega die:
vanuit passie met kinderen wil werken;
•
in staat is om op een constructieve manier nauw samen te
•
werken met collega’s;
initiatief neemt en zo nodig hulp vraagt aan collega’s;
•
oog heeft voor het individuele kind en kan omgaan met
•
individuele verschillen in de groep;
in staat is om te reflecteren op eigen leerkrachtgedrag om
•
continu te blijven verbeteren;
met behulp van de methode Blink thematisch en eventueel
•
groepsdoorbrekend werken met collega’s verder wil gaan
ontwikkelen;
goed op de hoogte is van ICT;
•
open staat voor alle IKC-ontwikkelingen;
•
humor kan inzetten als kracht;
•
kan aansluiten bij de bestaande situatie van de
•
samenwerkingsschool en een actieve rol wil innemen bij IKContwikkeling.

Meer informatie?
Meer informatie over de school kun je vinden op onze websites:
https://www.obs-t-schoppert.nl/ en https://deschothorst.nl
of neem telefonisch contact op: 06 - 28 21 97 14 (Emilia Hof)

Interesse?
Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV voor 7 juli 2022 te
mailen naar de directie van Samenwerkingsschool De Schothorst/ ’t
Schöppert:
Emilia Hof: emilia.hof@symbiohengelo.nl
De gesprekken vinden plaats op maandag 11 juli 2022.

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.
.

