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Bij UN1EK ligt de focus op het integraal aanbieden van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  
We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,  
Vlaardingen en Schiedam vier integrale kindcentra, veertien scholen voor christelijk primair basisonderwijs,  
zeventien peuterspeelzalen en dertien locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang.  
Onze professionele medewerkers maken het verschil. 
  
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij als een vanzelfsprekendheid in een leven lang leren voor  
zowel onze kinderen als onze medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid  
van alle medewerkers. We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en  
faciliteren hen om hun UN1EKe werk te doen. 

 

IKC Kethel is een christelijk integraal kindcentrum waar een vertrouwde, gastvrije en veilige sfeer heerst. 
We bieden opvang en modern onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Natuur 
en bewegen staan in alle facetten centraal in ons UN1EKe profiel. Dagelijks bezoeken meer dan 300 
kinderen ons kindcentrum. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers van IKC Kethel werken als één 
team aan de doorgaande ontwikkelingen van de kinderen.  
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2017-2018 zoeken wij een:  
 

ENTHOUSIASTE, DAADKRACHTIGE EN FLEXIBELE 

LEERKRACHT MIDDEN-BOVENBOUW 
WTF 0,6 

 
Ben jij UN1EK? Ben je ‘natuurlijk in beweging’? Sta je open voor ontwikkeling op onderwijskundig gebied? 
Heb je de intentie om je meerdere jaren aan ons IKC te verbinden zodat we ons team duurzaam kunnen 
versterken? Dan ben jij degene die wij zoeken! 

 
Wat heb je nodig? 

 Een PABO diploma; 

 Minimaal een jaar en bij voorkeur meerdere jaren leservaring; 

 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 Je kunt open en respectvol communiceren met ouders, collega’s en kinderen; 

 Je bent zelfstandig en neemt graag verantwoordelijkheid; 

 Je hebt een actieve en onderzoekende houding; 
 
Wat bieden wij? 

 Afhankelijk van je huidige dienstverband: een vast dienstverband of een aanstelling voor 1 jaar  
        met uitzicht op een vast dienstverband; 

 Goede ondersteuning en begeleiding tijdens je inwerkperiode; 

 Samenwerking met enthousiaste en betrokken collega’s van opvang en onderwijs; 

 Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling. 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arnout-Jan van der Meer, directeur IKC Kethel via  
06  - 44 22 26 98 of per e-mail directie@ikckethel.nl  Je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV kun je 
voor 30 juni 2017 per e-mail sturen naar sollicitaties@un1ek.nl    
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