De Dr. Schaepmanstichting verzorgt
katholiek, openbaar, interconfessioneel, protestants-christelijk en algemeen bijzonder primair onderwijs in
de gemeente Hengelo. Onder onze
stichting vallen 19 basisscholen,
1 school voor speciaal basisonderwijs en Stichting Spring! peuterspeelscholen. Op 25 locaties zitten
5.400 leerlingen en 575 peuters.
Bij onze stichting werken circa
650 personeelsleden.

Het College van Bestuur vraagt voor basisschool Sint Jan in Hengelo
per 1 januari 2021 een

ENTHOUSIASTE en BETROKKEN LEERKRACHT
(groep 8, wtf 1,0)
Het betreft een tijdelijke benoeming tot 1 augustus 2021.
Basisschool St. Jan ligt midden in de wijk de Noork in Hengelo en heeft

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.

ongeveer 440 leerlingen met betrokken ouders. Onze kernwaarden zijn

De directies van de scholen
participeren in het Strategisch
Beraad. Dit Strategisch Beraad
speelt een belangrijke rol in het
maken
van
beleidsvoorstellen
richting bestuur.

school gaan en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ons motto is ook

De missie van de Dr. Schaepmanstichting luidt:

Wij zoeken een collega die:
• vanuit passie met kinderen kan werken;
• affiniteit met en ervaring in groep 8 heeft;
• een positieve houding heeft naar de leerling en zijn omgeving;
• in staat is om te differentiëren;
• duidelijkheid en structuur biedt;
• gericht is op een goede open samenwerking;
• een bevoegdheid heeft om bewegingsonderwijs te geven;
• ICT-vaardig is en kan werken in een Google-omgeving.

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.

positiviteit, veiligheid en eigenaarschap. Vanuit deze waarden organiseren
wij ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar

'Kinderen kleuren de school’. Wij bieden een prettige werksfeer in een
betrokken team.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature?
Stuur je sollicitatie, inclusief CV, vóór woensdag 4 november 2020 per
mail naar:
a.verlijsdonk@st-janschool.nl
Telefonisch bereikbaar via: 074-2914073
De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 6 november 2020.
Onze website: www.st-janschool.nl

