KC HET PALET ZOEKT PER 1 februari 2020:

Leerkracht voor groep 5 (1 fte)

DE FUNCTIE
 Is gebaseerd op het Unicoz functieprofiel leerkracht met als uitgangspunt de
competenties van de wet BIO;
 Binnen de Unicoz onderwijsgroep zijn kernwaarden geformuleerd;
 Wij verwachten van onze medewerkers dat zij achter deze kernwaarden staan en
deze uitdragen;
 Wij verwachten van onze medewerkers dat zij de identiteit van de organisatie en
het onderwijsconcept onderschrijven en daarnaar handelen.
BEN JIJ EEN LEKRACHT DIE:
 Flexibel en enthousiast is;
 Een goed pedagogisch klimaat kan creëren;
 Een duidelijke structuur en een prettige sfeer voor alle kinderen kan creëren
binnen ons unitonderwijs;
 Een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen kan creëren;
 Oog heeft voor de talenten van ieder kind;
 Een teamspeler is;
 Het leuk vindt om met jouw collega’s samen te werken?
Ben je een 3e of 4e jaars PABO student en in het bezit is van een Associate degree, dan
wel een Pabopropedeuse? Dan zien we jouw sollicitatie ook graag tegemoet!
WIJ BIEDEN
 Een uitdagende functie binnen een enthousiast, warm en ervaren team, dat
bereid is je overal bij te helpen;
 Een functie waarin samenwerken met en leren van collega’s essentieel is;
 Ruimte voor ontwikkeling.

KC Het Palet
Het Palet is vernieuwend. Wij willen kinderen die opgroeien in deze tijd van verandering
een stevige basis meegeven voor hun toekomst. In ons onderwijs gebruiken we de 21e
eeuwse vaardigheden als leidraad. We proberen de talenten van onze leerlingen goed te
ontwikkelen, zodat ze stevig worden toegerust op hun toekomst. School moet voor de
kinderen een veilige basis zijn waar rust en structuur is.
Samen de wereld ontdekken’ is ons motto. Binnen ons Kindcentrum staat het ontdekken
van de wereld en van jezelf, met al je talenten, centraal.
KC Het Palet is een Kindcentrum:
 Waar het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten een centrale plaats inneemt;
 Waar talenten ontdekt worden binnen de pijlers: kunst & cultuur, wetenschap &
techniek, sport & bewegen;
 Waar de leerkrachten met elkaar samenwerken werken in units;
 Waar wij de kinderen de ruimte, veiligheid en aandacht geven om zich optimaal
te kunnen ontwikkelen.
Wil jij deel uit te maken van ons enthousiast en betrokken team? Waarmee je gaat
samenwerken binnen ons unitonderwijs? Ben je nieuwsgierig en wil je deze uitdaging
aangaan, dan ben je bij ons van harte welkom!
MEER WETEN?
www.palet.unicoz.nl
Annemieke Weijsters, directeur van IKC Het Palet; tel. 079-361 0082
Email: directie@palet.unicoz.nl
SOLLICITEREN
Stuur je CV met motivatie naar directie@palet.unicoz.nl
t.a.v. Annemieke Weijsters
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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De Unicoz onderwijsgroep staat voor uniek en
vernieuwend kwaliteitsonderwijs in alle wijken
van Zoetermeer.
De onderwijsgroep is verantwoordelijk voor 23
basisscholen, een school voor special
basisonderwijs en het Oranje Nassau College,
een brede scholengemeenschap voor
voortgezet onderwijs.

Op onze scholen is ruimte voor ieders talent
en identiteit gericht op de optimale
ontwikkeling van ieder kind.
Met een unieke visie op christelijk, katholiek
en interconfessioneel onderwijs

