De Koperwiek is een eigentijds, bruisend kindcentrum! Een plek waar onderwijs en opvang vanuit
dezelfde identiteit en kwaliteitsnorm binnen één helder pedagogisch klimaat integraal wordt
aangeboden. Het kindcentrum heeft alle voorziening onder één dak en biedt een doorlopende
ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
De Koperwiek is een dynamische, op ontwikkeling gerichte organisatie met een eigen gezicht! De
school van het IKC is openbaar, daarom worden de uitgangspunten die horen bij de openbare
identiteit in het hele kindcentrum nadrukkelijk onderschreven en dagelijks in praktijk gebracht! Het
team van De Koperwiek is idealistisch en vooruitstrevend. Alle medewerkers staan voor kwaliteit en
professionaliteit.

De Koperwiek zoekt een enthousiaste leerkracht L10 (0,5 fte)
met liefde voor het vak en voorkeur voor de onderbouw.
Wat wij vragen:
● je beschikt over een PABO-diploma;
● je hebt kennis van en ervaring met voor- en vroegschoolse educatie;
● je vindt het een uitdaging om aan de slag te gaan met een gemêleerde leerlingpopulatie;
● je bent voorspelbaar en kunt gedragsverwachtingen positief formuleren;
● je voelt je thuis in een kwaliteitscultuur;
● je kunt planmatig werken;
● je maakt graag onderdeel uit van teamleren, hebt zin en bent in staat om daar een
significante bijdrage aan te leveren.
Wat wij bieden:
● een goed georganiseerde, professionele omgeving;
● optimale ruimte aan en kansen voor persoonlijke ontwikkeling;
● een warm en betrokken team;
● een arbeidsovereenkomst voor 0,5 fte (uren zijn in overleg);
● een aanstelling binnen de vervangerspool van Akkoord! waarbij je gekoppeld wordt als vaste
vervanger van de Koperwiek;
● salariëring conform de CAO primair onderwijs.
Meer weten?
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij José Vervoort, directeur kindcentrum
De Koperwiek of Saskia Doemges, locatieleider Langstraat van het IKC (telefoonnummer:
077-3200484). Voor vragen omtrent de sollicitatieprocedure kun je terecht bij personeelszaken
personeelszaken@akkoord-po.nl)
Interesse? We zien jouw sollicitatiebrief voorzien van een Curriculum Vitae graag tegemoet. Stuur je
sollicitatie naar personeelszaken@akkoord-po.nl

