Leraar met specialisatie (L11), groep
in overleg
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Ben jij een leraar met een masterdiploma op zak? En wil je jouw kennis en
specialisatie inzetten om mee te bouwen aan de ontwikkeling en profilering
van ons mooie IKC? Solliciteer dan als leraar (L11) bij IKC Wereldwijs. Je
komt te werken in een fijn, stabiel team waar we aandacht hebben voor
elkaar. Onze IB’er en teamleider bieden ondersteuning waar nodig. Een
onderwijsassistent zorgt in de klas voor een extra paar handen.
Over IKC Wereldwijs
IKC Wereldwijs is een integraal kindcentrum in Hoofddorp en is onderdeel
van Stichting Meer Primair. Bij IKC Wereldwijs werken medewerkers van
onderwijs en opvang intensief met elkaar samen. Wij geloven dat sociale
vaardigheden van kinderen net zo belangrijk zijn als de cognitieve
vaardigheden. Wij benaderen de leerlingen allemaal op dezelfde manier.
Dit zorgt voor rust en regelmaat. Wij omarmen cultuurverschillen en
waarderen de eigenheid van ieder kind.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•

•
•
•

Je bent een bevoegd leerkracht en hebt aantoonbare ervaring
Je hebt een masterdiploma, bijvoorbeeld voor gedragsspecialist
Je hebt affiniteit met een kwetsbare doelgroep en wilt graag iets voor
deze kinderen betekenen
Ervaring met NT2-leerlingen is een pre
Je vindt het een uitdaging om voor ieder kind een passend
onderwijsaanbod te verzorgen en je hebt oog voor de
onderwijskundige en sociale behoeften van het individuele kind. Je
hebt goed zicht op de ontwikkellijn van de leerling
Je werkt graag samen met andere leraren, pedagogisch
medewerkers en onderwijsondersteunend personeel
We bieden de mogelijkheid om deze functie te combineren met een
specialisatie
Je hebt de ambitie om ons IKC samen met je nieuwe collega’s naar
een nóg hoger niveau te tillen.

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•

Een passend salaris
Uitzicht op een vaste benoeming na één jaar
Structurele aandacht en tijd voor persoonlijke en professionele groei
dankzij Hoofdpoort Academie.

Geïnteresseerd? We ontmoeten jou graag!
We zijn benieuwd naar jouw ambities en drijfveren! Stuur je cv en motivatie
per mail naar personeel@meerprimair.nl, o.v.v.: 'vacature leraar L11’.
Solliciteren is mogelijk tot 21 juni 2021.
Meer weten?
Voor vragen over werken bij Stichting Meer Primair en de
sollicitatieprocedure neem je contact op met het bestuursbureau via 023554 23 51 of via personeel@meerprimair.nl. Voor vragen over de functie
neem je contact op met de waarnemend directeur Ronith Root via 06-82 44
22 82 of r.root@ikcwereldwijs.nl. Kijk ook op www.ikcwereldwijs.nl.

