
 

 

 
 
IBS De Tulp is een basisschool op islamitische 
grondslag, gevestigd in Hengelo. De Tulp is 
onderdeel van Stichting SIMON.  
De school heeft twee belangrijke pijlers: de 
onderwijskwaliteit en de islamitische identiteit.  
Scholen voor morgen bouw je samen op met de 
leerlingen, de ouders en het team. Bekijk het 
introductiefilmpje om De Tulp te leren kennen!  
 
IBS De Tulp 
Korenbloemstraat 3 
7552 HH Hengelo (Overijssel) 
T: 074-8529112 
Website www.ibsdetulp.nl/ 
E: detulp@simonscholen.nl 
Facebook.com/IBSdetulp  
Insta: @ibsdetulphengelo  
 
 

 
 

 

 
IBS De Tulp (Hengelo) 

Groepsleerkracht voor groep 5 (1 fte ) 
                                 Start na de zomervakantie 
 
IBS De Tulp is een groeiende school met enthousiaste 
leerkrachten en gemotiveerde leerlingen. Met ingang van het 
nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
leerkracht die fulltime inzetbaar is in groep 5. 
Functie-eisen: 

- Je bent in het bezit van een PABO-diploma  

- Je beschikt over recente ervaring binnen het primair 
onderwijs  

- Je bent flexibel, oplossingsgericht, praktisch en denkt in 
kansen en mogelijkheden  

- Je kunt omgaan met feedback en op jezelf reflecteren 
als professional  

- Je geeft kinderen veel zelfstandigheid en leert hen 
hiermee om te gaan  

- Je bent leergierig en staat open voor vernieuwing 

- Je onderschrijft de visie en kernwaarden van onze 
school en bent bereid om de normen en waarden van 
ons onderwijs uit te dragen.  

- Voorkeur werkervaring met o.a.:  
▪ NT2  
▪ De Vreedzame School 
▪ Spelend leren 
▪ Thematisch werken/ onderzoekend leren 

- Een goede balans vinden tussen de cognitieve, 
creatieve en sociaal-emotionele belangen van de 
leerlingen  

- Je kunt werken met groepsplannen en bent bekend 
met opbrengstgericht-, handelingsgericht werken  

 
Wij bieden:  
Een prettige werkomgeving met 
-  Een jong, enthousiast team dat professioneel wil 
(samen)werken.  
-  Een baan waarin je jezelf kunt èn mag zijn en waarin je je 
verder kunt ontwikkelen.  
 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO PO en afhankelijk van 
de opgebouwde rechten. Reiskosten worden vergoed.  
 
Sollicitatieprocedure:  
Je kunt jouw sollicitatiebrief met CV vóór 12 juni 2020 richten 
aan de locatiedirecteur van IBS De Tulp; mevr. Sara Erel-Agca, 
s.agca@simonscholen.nl  

 

https://ibsdetulp.nl/2019/03/12/onze-video-is-nu-online/
http://www.ibsdetulp.nl/

