Basisschool Mikado
Zoekt met ingang van schooljaar 2022-2023

Basisschool Mikado is een brede school
in de wijk ’t Berflo in Hengelo. De
school is gehuisvest in een modern en
multifunctioneel gebouw. Vanuit onze
kernwaarden werken wij met ouders
en kinderen samen om een bijdrage te
leveren aan een samenleving waarin
iedereen respectvol samen woont,
samen leeft en samen werkt.
Mikado is een school met 160
leerlingen verdeeld over 8 groepen.
We hebben oprechte aandacht voor de
eigenheid en achtergrond van iedereen
die betrokken is bij onze school. We
vinden het belangrijk dat iedereen
zichzelf kan zijn en ontwikkelen. Dit
doen we door elkaars talenten en
kwaliteiten te erkennen en te
benutten, door vanuit een
betekenisvolle context te werken en
ruimte te geven aan meer dan alleen
de cognitieve ontwikkeling.
In de ochtenden wordt er gewerkt aan
basisvaardigen rondom taal en
rekenen. In de middagen is het
onderwijs thematisch ingericht,
waarbij nieuwsgierigheid geprikkeld
wordt door dicht bij de
belevingswereld van kinderen te
blijven. (Hoeken)spel is een belangrijk
onderdeel van ons onderwijs.

Onderwijsassistent / eventmanager
(wtf 0,5; verdeeld over 3 dagen)
Wij zoeken een betrokken en enthousiast collega die:
-

-

kinderen individueel of in kleine groepjes wil begeleiden binnen
en buiten het eigen klaslokaal;
kartrekker wil zijn bij de organisatie en aansturing van
(feestelijke) activiteiten binnen de school, zoals Kerst, Sinterklaas
en Koningspelen en daarbij gezamenlijk kan optrekken met ouders
en collega’s.
mee wil helpen bij het opzetten en uitwerken van een rijke
leeromgeving, waarin kinderen kunnen ontdekken vanuit spel.
Gevoelig is voor sfeer en betrokken wil zijn bij de inrichting en
aankleding van de school t.a.v. het thema;
goed kan aansluiten bij de onderwijsbehoefte van individuele
leerlingen;
enthousiast wordt van samenwerken en beschikt over goede
samenwerkingsvaardigheden;
lef heeft en denkt vanuit oplossingen en kansen;
in bezit is van een diploma SPW of OA niveau 4.

Wij bieden:
- een dynamische en lerende werkomgeving met een enthousiast
team dat openstaat voor vernieuwing en kritisch kijkt naar wat
effectiever en beter kan in het onderwijs;
- voldoende mogelijkheden voor professionele ontwikkeling;
- ruimte voor eigen inbreng naast de afgesproken taken;
- Een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging.
Ben je geïnteresseerd in de vacature? Stuur je motivatiebrief en CV dan,
per mail, voor donderdag 30 juni naar:
Basisschool Mikado
T.a.v. Kim Fischer, directeur
k.fischer@stichtingbrigantijn.nl
De gesprekken vinden plaats op donderdag 7 juli.

