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 twaalf IKC's, vier 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.
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij in een leven lang leren voor zowel onze 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 ondersteunen hen om hun UN1EKe werk te doen.

IKC het Visnet is per direct op zoek naar een enthousiaste

LEERKRACHT(ondersteuner)
voor kleuters

(0,6 - 1 fte)

Vanwege leerlingtoename starten we een instroomgroep bij de kleuters. Hiervoor zoeken we per direct een
enthousiaste collega. IKC Het Visnet biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Vanuit de
peuterspeelzaal stromen kinderen door naar het basisonderwijs. Door binnen- en buitenschools leren met elkaar
te verbinden ontstaat een rijke leeromgeving. Ontwikkelen, spelen, leren, inspannen en ontspannen sluiten op
elkaar aan. Op onze multiculturele school leggen we de nadruk op taalonderwijs en staan we voor diversiteit.

Wij vragen
•
•
•
•

Een MBO4 of PABO – diploma
Affiniteit met de doelgroep ( multi cultureel)
Een pro – actieve en leergierige houding
Sterke pedagogische en didactische kwaliteiten

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een team dat dit schooljaar een nieuwe visie uitzet en de school als centrale plek in de wijk zet
Een hardwerkend team dat volop in ontwikkeling is
Betrokken ouders
Ondersteuning door collega’s, intern begeleider en directie.
Bij goed functioneren uitzicht op scholingsmogelijkheden en een vast dienstverband

Voor vragen en meer informatie over IKC Het Visnet kun je terecht op www.cbshetvisnet.nl of contact opnemen
met Misja van Herp ( directeur) op telefoonnummer: 06-50 09 28 10

Heb je interesse?
Stuur dan voor 13 september 2019 je persoonlijke motivatiebrief en CV t.a.v. Misja van Herp aan
sollicitaties@un1ek.nl of solliciteer rechtstreeks via de site.
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