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Vacature op IBS De Tulp Hengelo 
 
Basisschool De Tulp in Hengelo is een school op islamitische grondslag,  die aangesloten is bij de SIMON 
scholen (Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost Nederland). In Hengelo zijn 
wij in augustus 2015 van start gegaan met groepen 1 t/m 6 en hebben inmiddels alle groepen van 1 t/m 8.  
Uitgangspunt van de identiteit van onze school is “Worden wie je bent”. Wij willen dat onze kinderen 
opgroeien tot sterke, onafhankelijke mensen die zich verbonden voelen met hun omgeving en voor hun 
omgeving betekenisvol kunnen zijn. 
 

Basisschool De Tulp is direct op zoek naar: 
Groepsleerkracht  m/v voor 1,0 FTE (maandag t/m vrijdag) voor groep 4.  

Het betreft ziektevervanging voor bepaalde tijd. 
  
Functie-eisen  

- Je bent in het bezit van een PABO diploma  
- Je beschikt over recente ervaring binnen het primair onderwijs, in de midden- of bovenbouw  
- Je bent flexibel en denkt in kansen en mogelijkheden  
- Je bent zelfstandig, maar kunt goed samenwerken  
- Je kunt omgaan met feedback en op jezelf reflecteren als professional  
- Je geeft kinderen veel zelfstandigheid  
- Je bent sterk op het gebied van differentiatie en kan inspelen op de onderwijsbehoeften 
- Je bent ICT vaardig   
- Je onderschrijft de visie en kernwaarden van onze school en bent bereid om de normen en 

waarden van ons onderwijs uit te dragen.  
 
Liefst werkervaring met o.a.  

- NT2  
- Programma De Vreedzame School 
- Coöperatieve werkvormen  
- Een goede balans vinden tussen de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele belangen van de 

leerlingen  
- Passend onderwijs  
- Het werken met groepsplannen en opbrengstgericht werken  

 
Wij bieden: 

• Een prettige en uitdagende werksfeer  
• Enthousiaste collega’s die voor je klaar staan 
• Een goede begeleiding 
• Salaris conform cao 

 
Sollicitatie informatie 
Graag ontvangen wij uw uitgebreide motivatie met CV, bij voorkeur per mail. U kunt deze mail richten aan 
de locatiedirecteur Sara Erel-Agca: s.agca@simonscholen.nl 
 


