
 

 Word jij onze 
nieuwe collega? 

LEERKRACHTEN  

Leerkracht middenbouw voor 37 uur (0,9250),  vast 
Leerkracht groep 7/8, fulltime (1,0 wtf),  t i jdeli jk ivm vervanging 
 
 

 
 
14,5 uur per week (0,3625 wtf), vanaf meivakantie 2022, vast. 
 

Voor informatie over deze vacatures kun je contact 
opnemen met Harmjan Vedder, directeur van De 
Reflector via  
06-45020595 of H.Vedder@hannahscholen.nl 
 
Voel je je aangesproken door deze vacatures, stuur 
dan je motivatie en CV voor 3 maart 2022 naar 
hr@hannahscholen.nl 

 
  

De Reflector is een school in Hengelo met ongeveer 90 leerlingen en een betrokken en 
gezellig team van 13 collega's. Onze leerlingen komen uit de hele stad en ook steeds meer 
uit de omliggende wijk. Wij willen bij een open Bijbel iedere dag werken aan geloofwaardig 
onderwijs, waarin ieder kind gezien wordt en tot bloei leert komen. Meer informatie over 
onze school vind je via: www.gbsdereflector.nl  
 
Vanaf het volgend cursusjaar zoeken we een leerkracht voor de middenbouw voor 37 uur 
per week (0,9250 wtf).  
 
In verband met een geboorteverlof van de meester van groep 7/8 zoeken we daarnaast 
ook een tijdelijke fulltime vervanger vanaf de meivakantie 2022 tot aan de zomer (1,0 wtf). 
 
Wij nodigen kandidaten van harte uit om op beide of één van deze vacatures te reageren. 
 
Wij vinden het belangrijk dat je: 

• Een bevlogen christen bent en je thuis voelt bij de identiteit van scholengroep 
Hannah; 

• Een gedreven leerkracht bent, die net als onze leerlingen graag wil blijven 
groeien; 

• Bevoegd bent (ook als je (bijna) je LIO-stage hebt afgerond nodigen we je uit om 
te reageren); 

• Toegankelijk en transparant bent in contact met ouders en het team; 
• Het fijn vindt om samen te werken op basis van de kwaliteiten die in het team 

aanwezig zijn; 
Wij bieden: 

• De mogelijkheid van direct een vaste benoeming (na proeftijd); 
• Een enthousiast, gezellig en ervaren team, met veel ruimte voor je eigen inbreng; 
• De mogelijkheid om je verder te specialiseren via een opleiding; 
• Voor startende leerkrachten extra coaching vanuit de schoolgroep. 

 


