
        
     

VACATURE VOOR LEERKRACHTEN ONDERBOUW VOOR KINDCENTRUM 

IN NUNSPEET 

 

Ben jij flexibel, ondernemend en innovatief? Hou je van bouwen en ontwikkelen, samen met 

collega’s en ouders? Dan is deze vacature iets voor jou! 

Met ingang van 1 januari 2021 zijn wij voor het nieuwe kindcentrum in Nunspeet op zoek 

naar: 

 

Twee leerkrachten onderbouw, waarvan één 

leerkracht met IB-taken 
(0,1 WTF t/m juli 2021 & 1,0 WTF vanaf augustus 2021) 

 

Twee pedagogisch medewerkers  

waarvan één voor KDV en één voor 

peuterspeelzaal en VSO/BSO 
 

Administratief medewerker voor ondersteuning 

voor opvang en onderwijs 
 

 

 

 

Algemeen 

Het kindcentrum in Nunspeet start per 1 augustus 2021 met opvang en onderwijs, van 0-8 jaar. De 

doelstelling is dat het kindcentrum in de komende jaren doorgroeit, zodat er over vijf jaar een 

volwaardig kindcentrum staat. Het onderwijsconcept zal onderscheidend en tegelijkertijd passend 

moeten zijn in de christelijke omgeving van Nunspeet. In de periode vanaf januari tot aan het nieuwe 

schooljaar ontwikkel jij samen met jouw collega’s van onderwijs en opvang, en de locatiedirecteur, 

de visie op het kindcentrum. 

Tijdsinvestering 

Per 1 januari 2021 of zo spoedig mogelijk hierna ben jij een halve dag per week (WTF 0,1) betrokken 

bij de visieontwikkeling van het kindcentrum in Nunspeet. Per 1 augustus 2021 zal de 

betrekkingsomvang uitgebreid kunnen worden tot maximaal 1,0 WTF (parttime is ook mogelijk) 

waarbij één van beide leerkrachten in de opstartfase ook IB-taken vervult.  

Wie zoeken wij? 

• Een enthousiaste, creatieve, zelfstandige collega. 



• Iemand die blij wordt van de nieuwsgierigheid van kinderen in deze leeftijd en zin heeft om 

met deze leerlingen aan de slag te gaan.  

• Iemand die samen met de onderbouwcollegae en pedagogisch medewerker(s) wil werken 

aan een doorgaande leerlijn van 0-8 jaar. 

• Iemand die de visie op het jonge kind vanuit een onderzoekende en experimenterende 

houding verder vertaalt naar het aanbod en de organisatie met betrekking tot leren en 

ontwikkelen. 

• Iemand die met directe ingang kan starten of zo snel mogelijk. 

• Iemand die werkt vanuit betrokkenheid en daarom enthousiast wordt van het creëren van 

betekenisvolle leersituaties. 

 

 

Wat vragen wij?  

• Iemand met een relevante afgeronde opleiding en ervaring met het jonge kind. 

• Het uitdragen van de identiteit zoals verwoord in ons identiteitsdocument. 

• Visie op IKC-vorming. 

• Visie op het jonge kind. 

• Eventueel interesse in en bij voorkeur ervaring met IB-taken op school. 

 

Wat bieden wij? 

• Een baan op het nieuwe kindcentrum  

• Een plek in ons enthousiaste team.  

• Een omgeving waarin samenwerken en leren centraal staat. 

• Een plek waar je je volop mag door ontwikkelen en jouw talent mag laten zien. 

• Een benoeming conform cao onderwijs voor leerkrachten en conform cao opvang voor 

pedagogisch medewerkers en administratief medewerker.  

 

Is dit de vacature die jou aanspreekt? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Je sollicitatie 

met CV kan je insturen tot en met 8 december. De gesprekken vinden plaats op 14 december. Voor 

vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Janne-Machteld Drijfhout; 

directie.ikcnunspeet@florion.nl  


