Ben JIJ UN1EK?!
VOOR ONS TEAM BIJ IKC VANKAMPEN IN VLAARDINGEN
ZOEKEN WE PER 1 JANUARI 2021 EEN

REKENSPECIALIST

VOOR VIER DAGEN PER WEEK (32 UUR PER WEEK, WTF 0.8)

...En kun jij kinderen bij de hand nemen
in de wereld van het rekenen?
Ben jij een rekenwonder en kun je jouw rekenvaardigheden ook goed overdragen op kinderen? Dan maken we
graag eens kennis met jou! Voor de rekenlessen aan het cluster groep 6/7 zoeken we een rekenspecialist. Binnen
ons UNIEKe onderwijsprogramma geef je in de ochtenden groepsdoorbroken rekenles aan kinderen in groep 6/7.
In de middag geef je binnen hetzelfde cluster een breed aanbod aan wereldoriënterende vakken. Je werkt binnen
jouw cluster nauw samen met de taal- en leesspecialist van ons IKC en binnen het IKC werk je samen met de andere
rekenspecialisten. Het is daarom belangrijk dat je tijd en energie wil steken in de relatie met collega’s en ouders. Ook
vinden we het van belang dat jouw visie op het werken met kinderen past bij onze onderwijsvisie.

Waar kom je te werken?
Op onze IKC krijgen kinderen volop de kans om techniek en natuur in alle facetten te ontdekken. Het onderwijssysteem dat
we toepassen kom je nergens anders tegen; we werken op basis van niveau en ontwikkeling in plaats van leeftijd. Kleuters
beginnen bij ons in de instroomgroep, waar de nadruk ligt op de pedagogische veiligheid, regels en routines. Afhankelijk van
de ontwikkeling van een kind bepalen we hoe lang hij of zij in deze groep blijft. In groep 3 werken we groepsdoorbroken: de
kinderen hebben drie leerkrachten die elk op andere niveaus instructies geven. Vanaf groep 4 werken we in clusters. Er is een
cluster 4/5, een cluster 6/7 en een cluster 8. Om de voortgang van elk kind inzichtelijk te maken, heeft ieder kind een digitaal
rapportfolio. Met dit rapportfolio laten we dagelijks de beheersing van een leerdoel aan een kind en de ouders zien. We
gebruiken hierbij de termen ‘aanvang’, ‘ontwikkeling’ en ‘beheersing’. Meer informatie over onze manier van werken vind je in
ons visiedocument en de animatiefilm op www.ikcvankampen.nl.

Wat bieden wij?
Bij IKC VanKampen werken we met een professioneel en gezellig team aan een uniek leerconcept. Binnen ons
onderwijsprogramma speelt samenwerking een belangrijke rol. Om het best mogelijke onderwijsprogramma voor alle kinderen
te realiseren, blijven we innoveren. We bieden je goede begeleiding, waaronder een coach die drie dagen per week bij ons
in dienst is. Als onderdeel van UN1EK bieden we je verder volop leer- en doorgroeimogelijkheden, zodat jij je kunt blijven
ontwikkelen. We zorgen daarbij voor een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao.

Wat wij vragen...
•
•
•
•
•
•
•
•

Een actieve leerhouding
Interne gedrevenheid om het onderwijs te verbeteren
Lef
Innovatiedrang
Goed op de hoogte van onze onderwijsvisie
Flexibele werkhouding
Proactieve werkhouding
Hbo diploma

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
IKC VanKampen, Misja van Herp, via m.vanherp@ikcvankampen.nl
of 010-4356696.
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
personeelszaken@un1ek.nl, ter attentie van Misja van Herp.
Je kunt tot 2 oktober 2020 solliciteren voor deze vacature.

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
buitensport 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.

