Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13
jaar. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam elf IKC's, vijf scholen voor christelijk primair basisonderwijs met peuteropvang en
buitenschoolse opvang, een locatie voor kleinschalige kinderopvang, een gastouderbureau en een sport outdoor BSO.
Al onze IKC’s hebben een UN1EK profiel en aanbod.

IKC De Schakel in Vlaardingen zoekt

EEN LEERKRACHT MB/BB

Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven
wij als 0,8
een vanzelfsprekendheid
in een
lang leren voor zowel onze
(totaal
- 1,0 FTE, parttime
is leven
mogelijk)
kinderen als onze medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.
We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en faciliteren hen om hun UN1EKe
werk te doen.

IKC De Schakel in Vlaardingen zoekt een

LEERKRACHT GROEP 8
(totaal 0,4 FTE)

Wil jij straks werken in een prachtig modern kindcentrum?
Gaat jouw hart sneller kloppen van innovatief onderwijs en verdere IKC vorming in een betrokken en
toegewijd team? In een nieuw, innovatief en toekomstbestendig gebouw, ingericht op
clusteronderwijs en leerpleinleren? Heb je feeling met en drive voor kinderen en ouders in een wijk
met een grote diversiteit aan achtergronden en culturen?
Dan zijn wij op zoek naar JOU!
Op IKC De Schakel ontdekken kinderen dat de wereld vol avontuur is! Alle kinderen van 2 tot 13 jaar
zijn welkom om te spelen, ontmoeten, leren en samen hun talent te ontwikkelen. We doen er alles aan
om kinderen in hun eigen omgeving onderwijs te bieden dat aansluit bij wat zij nodig hebben. Daarbij
zoeken we samenwerking met collega’s, ouders en specialisten. Samenwerking vindt plaats binnen
leerpleinen waarbij meerdere groepen samenwerken. In het nieuwe gebouw, dat we in het nieuwe
schooljaar betrekken, komt dit nog beter tot zijn recht doordat er een gezamenlijk fysiek leerplein is
waarbinnen kinderen ruimte krijgen om te bewegen en waarbinnen differentiatie georganiseerd kan
worden. Op IKC De Schakel gaan we voor een stevige basis voor alle kinderen.
Locatie
Op dit moment zitten we in tijdelijke huisvesting, maar vanaf eind september/begin oktober verhuizen
we naar een duurzaam modern gerenoveerd pand waarin we ruimte hebben voor eigentijds
onderwijs. Daarnaast is er in De Schakel een peuterspeelzaal gevestigd, bieden we BSO en TSO aan en
in het nieuwe pand krijgen we ook hele dagopvang. Zo kunnen we in doorgaande lijnen de kinderen
ondersteunen in hun algehele ontwikkeling.
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IKC De Schakel in Vlaardingen zoekt

EEN LEERKRACHT MB/BB
(totaal 0,8 - 1,0 FTE, parttime is mogelijk)

Wij zoeken iemand die…
 Samenwerking belangrijk vindt en daar graag aan
bijdraagt
 Het verschil wil maken voor kinderen die soms wat
extra’s nodig hebben
 Gelooft in inclusie en hier voor wil gaan
 Affiniteit heeft met kinderen in de midden/bovenbouw
 Een vriendelijk gezicht is voor kinderen en ouders
 Uiteraard beschikt over een diploma voor leerkracht
primair onderwijs

Wij bieden jou…







Ervaren en behulpzame collega’s
Vanaf september een mooi en goed
uitgerust pand
Vrolijke kinderen en behulpzame
ouders
Een fijne en goed werkende
werkplek
Koffie en thee naar wens!
Salaris cao primair onderwijs

We zoeken per direct een leuke meester of juf die samen met een duo collega de kinderen van groep 8
begeleiden in het laatste jaar in het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs. Deze leuke prepuber fase brengt mooie momenten met zich mee: kamp, slotactiviteiten groep 8 en tussendoor ook
nog aan de slag met kennis en vaardigheden. Wie wil dat nou niet? Verder een leuke groep collega’s
waarbij samenwerking een speerpunt is voor de komende jaren. Over een paar weken een nieuw fris
en modern gebouw met lekker veel ruimte. Fantastisch toch? Dus aarzel niet en kom eens langs op De
Schakel.

Heb je interesse?
Schrijf een motivatie met CV gericht aan IKC De Schakel en mail deze naar: sollicitaties@un1ek.nl of
solliciteer rechtstreeks via de site.
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website van IKC De Schakel.
Sollicitaties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Reageer snel! We kijken naar je uit!
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