Kindcentrum BuitenRijck
zoekt per 01-08-2021

een enthousiaste, innovatieve leerkracht (L10)
fulltime / parttime (wegens groei in totaal 2 fte)
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
 Het voeren van kindgesprekken van
grote meerwaarde vindt
 In staat is om onderwijs spelenderwijs en
thematisch vorm te geven
 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 en innovatief wil
denken
 Passend onderwijs kan bieden (gedragsen leerproblemen)

Wie zijn wij?
Wij zijn een kindcentrum (een
voorziening van 0-12 jaar) in de
nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. Ons
kindcentrum is al ruim zes jaar 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 en vernieuwend
mogelijk aan te bieden. Wij werken met
een onderwijsrooster van vijf gelijke
dagen van 8.30 uur tot 14.15 uur. Neem
voor meer informatie een kijkje op onze
website, www.kcbuitenrijck.nl.
Deel jij onze visie?
Wij werken vanuit drie pijlers:
1. In gezamenlijkheid
2. In beweging
3. Invloed op je eigen koers






Wat bieden wij?
 Een kindcentrum waarbij samenwerking
en leren van en met elkaar centraal staat
 Een ontspannen en inspirerende
werksfeer
 Een jong, enthousiast en hardwerkend
team
 Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op
vast





Kernwoorden die hierbij horen, zijn:
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 8 mei 2021. Je
sollicitatie kun je richten per mail aan mevr. L de
Vries. De gesprekken zullen plaatsvinden op
17 en 20 mei 2021. In de week na Pinksteren zien
we graag een proefles van de geselecteerde
kandidaten.

