
Groep zoekt
leerkracht
Ben jij op zoek naar een leuke groep? Solliciteer dan nu!

Solliciteren

Voel je je aangesproken door deze vacature,  
reageer dan met een motivatiebrief en je C.V.  
vóór donderdag 16 september 2021 naar  
hr@hannahscholen.nl. 

De gesprekken vinden plaats op maandag- 
ochtend 20 september 2021. Locatie: De Reflector 
in Hengelo.

De scholen van Scholengroep Hannah willen 
oefenplaatsen voor het Koninkrijk zijn. We  
willen onze leerlingen leren om leerling van 
Jezus Christus te zijn. Onze scholen zijn op  
weg om professionele leergemeenschappen  
te worden. Wij investeren optimaal in het leren 
in de school en er wordt ruimte geboden voor 
professionalisering middels een studie.

Scholengroep Hannah streeft voortdurend  
naar een verbetering van de kwaliteit van  
het onderwijs. We investeren in scholing van 
leerkrachten, intern begeleiders en locatie- 
directeuren. Daarnaast benutten we de inzet 
van externe organisaties voor onderzoek.

Als schoolbestuur hebben we ons ‘realistisch  
inclusief onderwijs’ ten doel gesteld. De scholen  
van Scholengroep Hannah hebben daarom  
de beschikking over een royaal budget om  
deze vorm van onderwijs op een goede manier 
te organiseren op de scholen. De inzet van  
deze middelen en gevolgen daarvan voor  
de individuele leerlingen worden  
nauwlettend gevolgd.

www.scholengroephannah.nl

Leerkracht groep 1/2
0,3625 (14 uur)

Basisschool De Reflector in Hengelo zoekt een nieuwe collega! 
Met ingang van 25 oktober 2021 is er ruimte voor een nieuw  

teamlid in de onderbouw voor tenminste 0,3625 wtf.

Wij zijn op zoek naar een leerkracht, die 
samen met een duo-collega lesgeeft aan  
de 20 jongste leerlingen van de school.  
De school telt ongeveer 90 leerlingen  
en heeft een team van 12 collega’s.  
De Reflector maakt deel uit van  
Scholengroep Hannah.

De Reflector is een kleine, betrokken 
school, met leerlingen uit de hele stad, 
maar ook steeds meer vanuit de wijk.  
We staan voor geloofwaardig onderwijs en 
aandacht voor onze leerlingen. Samen met 
kinderen en ouders vormen we als team 
een betrokken gemeenschap in en om de 
school. We geven onderwijs bij een open 
bijbel en vanuit de wens om vanuit diverse 
achtergronden samen Jezus te volgen. 

Zie verdere informatie over De Reflector: 
www.gbsdereflector.nl

We zoeken een leerkracht die:
• Zich aangesproken voelt door de missie 

en visie van De Reflector en  
Scholengroep Hannah;

• Bevlogen christen is en het identiteits-
document van Scholengroep Hannah 
kan onderschrijven;

• Volledig bevoegd is of (bijna) een 
LIO-stage heeft afgerond;

• Toegankelijk is in contact met ouders  
en collega’s;

• Helder communiceert en transparant 
samenwerkt met (duo-)collega’s;

• Bereid en in staat is tot het geven en 
ontvangen van feedback;

• Zich thuis voelt in een hecht team  
met veel verschillende kwaliteiten;

• Kinderen en collega’s inspireert,  
stimuleert en enthousiasmeert.

Wij bieden:
• Een tijdelijke benoeming met uitzicht  

op vast;
• Enthousiaste en ervaren collega's;
• Een betrokken schoolgemeenschap;
• Een school die actueel onderwijs biedt.

Voor vragen over deze vacature kun je 
contact opnemen met Harmjan Vedder, 
directeur van De Reflector via 06 45 02 05 95 
of h.vedder@hannahscholen.nl

www.gbsdereflector.nl


