De Dr. Schaepmanstichting verzorgt
het katholiek primair onderwijs in de
gemeente Hengelo. Onder onze
stichting vallen 11 basisscholen,
1 school voor speciaal basisonderwijs en Stichting Spring! peuterspeelscholen. Op 17 locaties zitten
4300 leerlingen en 700 peuters.
Bij onze stichting werken circa
500 personeelsleden.
De Dr. Schaepmanstichting wordt
bestuurd door het College van
Bestuur. Op het functioneren van
het College van Bestuur wordt toegezien door de Raad van Toezicht.
De directies van de scholen
participeren in het Strategisch
Beraad. Dit Strategisch Beraad
speelt een belangrijke rol in het
maken
van
beleidsvoorstellen
richting bestuur.

IKC ‘t Eimink zoekt m.i.v. 1 november 2020:

Leerkracht groep 2
(0,8 fte of 0,4 fte)
IKC 't Eimink ligt middenin de groene wijk de Hasseler Es in Hengelo. We bieden
een plezierige plek aan kinderen van 2,5 tot 13 jaar, waarin de brede ontwikkeling een hoge prioriteit heeft. Kenmerkend voor ‘t Eimink zijn rust, structuur en
duidelijke waarden en normen. Trots zijn we op ons pedagogisch klimaat waarbij
we vanuit een positieve benadering werken aan de ontwikkeling van het kind.
Hierbij werken we samen met ouders.
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze de
kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Wij zoeken een ervaren collega die:
•

kennis heeft van de ontwikkeling van het jonge kind;

•

affiniteit met en ervaring in de onderbouw heeft;

De scholen van de stichting
profileren zich actief en leggen eigen
accenten.

•

een positieve houding heeft naar de leerling en zijn omgeving;

•

bekend is met Positive Behavior Support (PBS);

•

ICT-vaardig is en kan werken in de Google-omgeving;

De missie van de Dr. Schaepmanstichting luidt:

•

ervaring heeft met thematisch werken;

•

beschikbaar is voor 0,8;

Wij beloven optimale ontwikkelingskansen voor ieder aan ons
toevertrouwd kind, in een veilige
leef-, speel- en leeromgeving.
Competente, gekwalificeerde medewerkers en
optimale materiële
voorzieningen zijn hiervoor de basis.
Wij gaan uit van een toegankelijke
omgeving waarin een ieder zich kan
welbevinden.

•

of 2 personen die beschikbaar zijn voor 0,4.

Ben je nieuwsgierig naar de vacature? Je kunt reageren tot en met donderdag 17
september. De uitnodigingen worden verstuurd op maandag 21 september. De
gesprekken vinden plaats op woensdag 23 september.

Wil je graag aanvullende informatie over de vacature? Neem dan contact op met
Wendy Steenbeeke. Haar telefoonnummer is 074-2780775.
Meer informatie vind je ook op onze website, www.eimink.nl.

