
 

Daltonschool De Rank zoekt per 1 augustus 2022 een 
 

Leerkracht (0.4/0.6 fte) 
0,2 fte NPO, 0,4 fte tijdelijk met uitzicht op vast. 

voor de midden/bovenbouw 
 

Wij zoeken iemand die: 
- In staat is op een positieve oplossingsgerichte wijze 

een veilig pedagogisch klimaat te realiseren 
- Over uitstekende organisatorische en didactische 

vaardigheden beschikt; 
- Goed kan aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de 

groep en de individuele leerlingen; 
- In staat is om op een oplossingsgerichte wijze een 

prettig en veilig pedagogisch klimaat te realiseren; 
- Lef heeft en durft met nieuwe ideeën te komen, durft 

uit te proberen en fouten te maken; 
- Reflecteert en zijn/haar handelen bijstelt; 
- Out of the box kan denken door problemen anders 

aan te vliegen;  
- Goed kan analyseren en creatieve oplossing bedenkt;  
- Die enthousiast is en de mentaliteit heeft om de 

schouders eronder te zetten;  
- Die uitgaat van samenwerken, open communiceert 

en problemen deelt met collega’s; 
- Zorgt voor een goede afstemming met de intern 

begeleiding en de directie. 
 

Wij bieden: 
- een dynamische werkomgeving met een enthousiast 

team dat openstaat voor vernieuwing; 
- de mogelijkheid om in te werken, waarbij 

ondersteuning door de IB-er en 
onderbouwcoördinator geboden wordt; 

- een goed ingerichte werkomgeving met vastgestelde 
procedures, planningen en afspraken. 

 

De gesprekken zullen plaatsvinden op  
donderdag 30 juni 2022. 
Sollicitaties (liefst per mail) kunnen voor  
maandag 27 juni  a.s. gestuurd  worden naar: 
 

Daltonschool De Rank 
t.a.v. Mw. P.Straver, directeur  
p.straver@stichtingbrigantijn.nl 
Elritsplein 100 
7559 HR Hengelo 
074-2782970 

Daltonschool De Rank is 

een toonaangevende 

Daltonschool in de 

wijk Het Broek in  

Hengelo ov.  

De Rank is een gezellige 

school, waar iedereen 

zich welkom voelt en 

waar aandacht is voor 

de talenten van alle 

kinderen.  

We bieden Engels aan 

vanaf groep 1 en 

werken samen met de 

Universiteit van Twente 

aan een uitdagend en 

vooruitstrevend 

onderwijsaanbod. 

Samen met  de 

inpandige BSO en  

peuterspeelzaal vormen 

we het Integraal 

Kindcentrum De Rank. 

Kijk voor meer 

informatie op onze 

website: 

www.derankhengelo.nl  

mailto:p.straver@stichtingbrigantijn.nl
http://www.derankhengelo.nl/

