Ben jij UN1EK?
VOOR ONS TEAM BIJ SBO DE PARASOL IN
MAASSLUIS ZOEKEN WE EEN

LEERKRACHT MIDDENBOUW/
BOVENBOUW VOOR LEERLINGEN DIE ANDERS LEREN
(WTF 1.0 – WERKDAGEN: MAANDAG T/M VRIJDAG)

…en heb jij het lef en drive
om te innoveren?
Ben jij een leerkracht die durft te kijken naar mogelijkheden van leerlingen en durft te experimenteren om nieuwe
dingen toe te passen, dan willen we jou in ons team. Wij zoeken iemand die via ontwikkelingsgericht onderwijs wil
kijken in mogelijkheden van leerlingen. Onze leerlingen in deze groep vragen een aanbod dat gericht is op het leren
in de praktijk, de leerstof wordt hierbij op verschillende manieren aangeboden.
Ben jij een gedreven persoon die wil investeren in de samenwerking met collega’s, ouders en kinderen? Heb je een
actieve houding en bezit je de vurige wens om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen in je klas, dan zoeken
we jou!

Waar kom je te werken?
SBO de Parasol staat voor maatwerk waarbij de leerlingen de mogelijkheid krijgen om te ontdekken waar ze goed
in zijn. We bieden ze de ruimte om op eigen niveau en in eigen tempo te komen tot optimale ontwikkeling. Naast
een gedegen basiskennis van taal en rekenen, bieden we veel aandacht voor sociaal emotioneel leren. Vanuit
een veilig en positief klimaat geven wij het kind (zelf)vertrouwen. Het effect hiervan zien we elke dag terug bij de
kinderen. Samen met ons team, de ouders en verzorgers werken de kinderen individueel en/of gezamenlijk aan
verbeterdoelen.

Wat wij bieden
Bij SBO de Parasol kom je in een organisatie waar we handelingsgericht werken. Dit betekent dat
onderwijsbehoeften centraal staan en alle betrokkenen constructief samenwerken. Je krijgt veel vrijheid om je
creatieve ideeën vorm te geven binnen het onderwijsaanbod in de groep. Handelingsgericht werken gaat om
wisselwerking en afstemming. Van kind tot leerkracht tot ouder, houden wij ons aan gedragsafspraken.
We bieden jou een kleine groep (maximaal 16 leerlingen) met volledige onderwijsassistentie. Wij zijn een team
dat denkt in mogelijkheden en ontwikkelingen waarbij we steeds werken vanuit denken en doen.
Kortom, je komt terecht in een actieve, veelzijdige organisatie met een sterk team en hart voor kinderen. Als
onderdeel van UN1EK bieden wij jou volop leer- en doorgroeimogelijkheden zodat er steeds nieuwe uitdagingen
klaarliggen. Zo kun jij jezelf blijven ontwikkelen. Wij zorgen voor een goede begeleiding, vaste uren en salaris en
arbeidsvoorwaarden conform de cao.

Wat wij vragen…
 Empathisch, positief en pedagogisch opbouwend
 Sterk in plannen en organiseren
 Een echte teamspeler

 Flexibele werkhouding
 Afgeronde Pabo-opleiding
 Een HBO+ werk- en denkniveau

Solliciteren
Word je enthousiast door deze informatie maar wil je nog wat meer
weten over deze functie? Neem dan contact op met de directeur
van SBO de Parasol, Anja Kusters directie@sbodeparasol.nl of 010
3123692 / 06 82330950.
Meteen solliciteren? Dat kan ook! Je kunt solliciteren via de website of
je motivatie en CV via de mail aan ons kenbaar maken door te mailen
naar sollicitaties@un1ek.nl, ter attentie van Anja Kusters.

Bij UN1EK bieden we onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We doen dit vanuit één gezamenlijke
visie: een sterke samenhang in de ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ouderbetrokkenheid leidt tot zelfbewuste en
verantwoordelijke wereldburgers.
UN1EK heeft in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam twaalf integrale kindcentra (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 werkgever
streven we naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op
UN1EKe wijze en faciliteren hen om hun UN1EK werk te doen.

