
De Dr. Schaepmanstichting  verzorgt 
katholiek, openbaar, interconfessio-
neel, protestants-christelijk en alge-
meen bijzonder primair onderwijs in 
de gemeente Hengelo. Onder onze       
stichting vallen 19 basisscholen,       
1 school voor speciaal basisonder-
wijs en Stichting Spring! peuters-
peelscholen. Op 25 locaties zitten 
5.400 leerlingen en 575 peuters.        
Bij onze stichting werken circa       
650  personeelsleden.   

De Dr. Schaepmanstichting wordt 
bestuurd door het College van       
Bestuur. Op het functioneren van 
het College van Bestuur wordt   toe-
gezien door de Raad van Toezicht. 

De directies van de scholen           
participeren in het Strategisch     
Beraad. Dit Strategisch Beraad 
speelt een belangrijke rol in het  
maken van beleidsvoorstellen     
richting bestuur.  

De missie van de Dr. Schaepman-
stichting luidt: 

Wij beloven optimale ontwikkelings-

kansen voor ieder aan ons               

toevertrouwd kind, in een veilige    

leef-, speel- en leeromgeving.       

Competente, gekwalificeerde mede-

werkers en   optimale materiële   

voorzieningen zijn hiervoor de basis. 

Wij gaan uit van een toegankelijke 

omgeving waarin een ieder zich kan 

welbevinden. 

 
IKC ‘t Eimink zoekt m.i.v 1 november 2020 

PEDAGOGISCH MEDEWERKER 
 20 uur per week  

We zijn op zoek naar een ervaren pedagogisch medewerker die: 

• kennis heeft van de ontwikkeling van peuter tot het jonge kind;  

• een positieve houding heeft naar de peuter en zijn omgeving;  

• ICT-vaardig is en kan werken in de Google-omgeving;  

• graag in teamverband werkt, maar ook zelfstandig werkt; 

• sociaal en een communicatieve kartrekker; 

• ervaring heeft met het werken in thema's met de doelgroep van  

2,5 t/m 4 jaar; 

• in het bezit van een kwalificerende opleiding op MBO 3/4- of HBO-niveau 

• over een VVE-certificaat beschikt (of bereid is een VVE certificaat te  behalen) en 

voldoet aan de taaleis 3F 

• beschikbaar is op vaste dagen van maandag tot vrijdag van 8.00 u tot      13.00 u 

(niet in de vakantieperiodes) 

Zoek jij een uitdagende werkplek, ga je met onze peuters de uitdaging aan? 
En wil jij je graag verder ontwikkelen binnen het werken met VVE in een IKC ? In deze job 
kun je al je enthousiasme en creativiteit kwijt. Jij maakt het verschil en draagt bij aan de 
ontwikkeling en vorming van de kinderen van 2,5 - 4 jaar in ons IKC. 

Bij ons vind je: 

• een professionele IKC organisatie; 

• een team bestaande uit collega's van basisschool ’t Eimink en Spring! Peuterspeelscholen; 

•  een afwisselende en uitdagende functie met volop kansen om je te  
   ontwikkelen, als professional en als mens; 

• een dienstverband bij Spring! Peuterspeelscholen werkend comform de CAO KO  

Wij willen je graag leren kennen. Misschien heb je vragen? Bel dan met de IKC directeur 
Wendy Steenbeeke op telefoonnummer 06- 46426089 of mail je c.v. met je motivatiebrief 
vóór 14 oktober naar w.steenbeeke@eimink.nl o.v.v. Pedagogisch medewerker IKC             
‘t Eimink. De gesprekken vinden plaats op maandag 19 oktober vanaf 15.30 u aan de Joh. 
Buziaustraat 14 te Hengelo. 

IKC 't Eimink ligt middenin de groene wijk de Hasseler Es in Hengelo. We bieden een 

plezierige plek aan kinderen van 2,5 tot 13 jaar, waarin de brede ontwikkeling een 

hoge prioriteit heeft.  

Trots zijn we op ons pedagogisch en educatieve klimaat waarbij we vanuit een posi-

tieve benadering werken aan de ontwikkeling van het kind.  

We vinden het belangrijk dat peuters met plezier naar de peuterspeelschool komen 

en dat ze de kans krijgen zich spelenderwijs te ontwikkelen en de stap naar de basis-

school ‘warm’ verloopt. 

 

Ons team bestaat uit leerkrachten van basisschool en pedagogisch medewerkers 

van Spring! Peuterspeelscholen. 


