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 faciliteren hen om hun UN1EKe werk te doen.

IKC De Kindertuin zoekt per 1 april 2020 een

Leerkracht groep 3/4

3 dagen (woe/don/vrij)

IKC De Kindertuin is de naam van een nieuwe locatie voor onderwijs en opvang van 0-13 jaar. In
onze belevingsspeeltuin kunnen kinderen heerlijk ravotten, spelen en ontdekken. Ook is de gymzaal
heel praktisch in het gebouw gevestigd. Ons IKC staat in het centrum van Maassluis. In de wijk
rondom onze locatie schieten de huizen als paddenstoelen uit de grond. Met ons betrokken en fijne
team laten wij de kinderen zich ontwikkelen, groeien, leren en ontdekken. Alles is erop gericht om
alle kinderen zich thuis te laten voelen op IKC De Kindertuin. Omdat we groeien zijn we op zoek naar
een nieuwe collega. Kom jij ons verblijden met je kennis, kunde en energie?

Wij zoeken een collega die…
•
•
•
•
•
•

Samenwerking belangrijk vindt en daar graag aan bijdraagt
Het verschil wil maken voor kinderen die soms wat extra’s nodig hebben
Gelooft in de ontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun achtergronden en mogelijkheden en
hier voor wil gaan
Affiniteit heeft met techniek (dit is niet perse nodig maar wel een pré)
Vriendelijk is voor kinderen en ouders
Beschikt over een diploma voor leerkracht primair onderwijs (of dat op korte termijn behalen)

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

een prachtig en fris (bijna nieuw) gebouw met mooie natuurlijke buitenruimte
Ervaren en behulpzame collega’s, vrolijke kinderen en ouders
Een fijne en goed werkende werkplek met koffie en thee naar wens!
Salaris cao primair onderwijs

Solliciteren
Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen met de directeur van
IKC De Kindertuin, Hester Hill, h.hill@ikcdekindertuin.nl, 010 - 592 88 80.
Je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV kun je per e-mail richten naar sollicitaties@un1ek.nl.
Of solliciteer rechtstreeks via werkenbijun1ek.nl.

IKC De Kindertuin is volop aan het groeien. Heb je interesse voor een later moment, laat het ons dan
weten. Kom gerust een keer langs als je de sfeer wilt proeven en een indruk wilt krijgen van ons
prachtig Integrale Kindcentrum De Kindertuin. We maken graag kennis met je!
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