
 

 

Wat zoeken wij? 

Een enthousiaste, hardwerkende collega die: 

* Bewust kiest voor werken in een kindcentrum 

en actief wil bijdragen aan de ontwikkeling 

hiervan  

* Onze visie onderschrijft en uitdraagt naar 

buiten toe 

* Affiniteit heeft met het jonge kind 

* kennis heeft van de overgang van peuter naar 

kleuter 

* in staat is om onderwijs spelenderwijs en 

thematisch vorm te geven aan kleuters 

* Goede kennis heeft van leer- en 

ontwikkelingslijnen en kan werken met een 

observatie-instrument 

* Professioneel, planmatig en flexibel is 

* Over goede communicatieve vaardigheden 

beschikt 

* Een goed reflecterend vermogen heeft 

* Uitdagingen omarmt 

* Passend onderwijs kan bieden (gedrag- en 

leerproblemen) 

* Ervaring in het kleuteronderwijs is een pré 

 

              Wat bieden wij? 

* Een kindcentrum waarbij samenwerking en 

leren van en met elkaar centraal staat  

* Een jong, enthousiast en hardwerkend team 

* Een inwerkplan voor nieuwe medewerkers 

* Betrokken ouders en een goede sfeer 

* Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast 

 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een kindcentrum (een voorziening van 

0-12 jaar) in de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. 

Ons kindcentrum is volop in ontwikkeling en ons 

onderwijsconcept krijgt steeds meer handen en 

voeten. Dit doen wij in gezamenlijkheid. 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. 

Wij werken met een rooster van vijf gelijke 

dagen van 8.30 uur tot 14.15 uur. Neem voor 

meer informatie een kijkje op 

www.kcbuitenrijck.nl. 

 

Onze visie kenmerkt zich als volgt: 

Wij werken vanuit drie pijlers:  

1. In gezamenlijkheid 

2. In beweging 

3. Invloed op je eigen koers  

 

*Gepersonaliseerd leren 

* Interconfessioneel onderwijs 

* IPC: International Primary Curriculum 

* Spelend leren in de onderbouw 

* Digitale rapporten via MijnRapportfolio  

* Kindgesprekken 

* Leerlijnen en doelen staan centraal 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura 

de Vries (unitleider KC BuitenRijck).  

E-mail: ldvries@kcbuitenrijck.nl 

Telefoon: 070-2189960 

Sollicitaties zijn mogelijk tot 11 maart 2020. Je sollicitatie 

kun je richten per mail aan mevr. L de Vries. Gesprekken 

zullen plaatsvinden in de week van 16 maart 2020. 

 

Kindcentrum BuitenRijck

zoekt per 01-08-2020 

een kleuterleerkracht (LA)  

fulltime (parttime is bespreekbaar) 
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