
 

Wat zoeken wij? 

Een enthousiaste 

hardwerkende collega die: 

* Bewust kiest voor werken in 
een kindcentrum en actief wil 
bijdragen aan de ontwikkeling 
hiervan 
* Affiniteit heeft met het 
oudere kind 
* Goede kennis heeft van leer- 
en ontwikkelingslijnen en 
adaptief onderwijs kan bieden 
in homogene en heterogene 
groepen 
* Flexibel en breed inzetbaar is  
* Professioneel en planmatig 
kan werken 
* Over goede communicatieve 
vaardigheden beschikt 
* Een goed reflecterend 
vermogen heeft 
* Uitdagingen omarmt 
* Passend onderwijs kan 
bieden (gedrags- en 
leerproblemen) 
* Onze visie onderschrijft en 
uitdraagt naar buiten toe  
 
Wat bieden wij? 
* Een jong, enthousiast en 
hardwerkend team 
* Een kindcentrum waarbij 
samenwerking en leren van en 
met elkaar centraal staat  
* Betrokken ouders en een 
goede sfeer 
* Een vernieuwend 
onderwijsconcept met het 
beste uit alle 
onderwijswerelden 
* Een tijdelijke aanstelling met 
uitzicht op vast  

kindcentrum BuitenRijck (Rijswijk)  

zoekt per 01-08-2019 een leerkracht bovenbouw (LA)  

(part timers mogen ook reageren) 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een kindcentrum (een voorziening voor 0-12 jaar) 

in de nieuwbouwwijk Rijswijk-Buiten. Ons kindcentrum is 

volop in ontwikkeling. Er wordt door het hele team van 

het kindcentrum dagelijks hard gewerkt om het onderwijs 

en de zorg voor kinderen zo goed mogelijk te bieden. 

Kinderen werken op verschillende werkplekken, van 

groepsdoorbrekend tot op het leerplein en dakterras met 

ondersteuning van leerpleinmedewerkers. Kinderen zijn 

mede verantwoordelijk voor hun leerproces en wij 

begeleiden dit door kindgesprekken en MijnRapportfolio. 

Ons inspirerende onderwijsconcept is terug te lezen in 

onze kindcentrumgids.  

 

* Gepersonaliseerd leren 

* Interconfessioneel onderwijs 

* IPC: International Primary Curriculum 

* Snappet 

* Digitale rapporten via MijnRapportfolio  

* Kindgesprekken 

* Leerlijnen en doelen staan centraal 

 

Wij werken vanuit de 3 pijlers:  

* In gezamenlijkheid 

* In beweging 

* Invloed op je eigen koers 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura de Vries 

(unitleider 6-12 jaar). E-mail: ldvries@kcbuitenrijck.nl  

Sollicitaties zijn mogelijk tot en met 15 mei 2019. Je sollicitatie kun je 

richten per mail aan Laura de Vries. Gesprekken zullen plaatsvinden 

van 20 t/m 23 mei 2019.  
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