
 

 

Hoe solliciteer je? 

 Je kunt je sollicitatiebrief met CV sturen naar:  

personeelsadministratie@scodelft.nl t.a.v. Karin van 

Wolferen  directeur Max Havelaar kindcentrum.   

 

MAX HAVELAAR KINDCENTRUM IS OP ZOEK NAAR TWEE 

LEUKE EN ENTHOUSIASTE COLLEGA’S 
 

LERAAR ONDERSTEUNER M/V 
 
Dit is Max Havelaar Kindcentrum 
Samen met het kinderdagverblijf, de 
buitenschoolse opvang en onderwijs vormen wij 
een integraal kindcentrum. Dit is dé ontwikkelplek 
waar kinderen gedurende de dag komen om te 
leren, te spelen en om mee te doen aan diverse 
activiteiten. Wij werken vanuit één visie, als één 
team met een brede blik op kinderen en in nauwe 
samenwerking met ouders en verzorgers. Cultuur, 
natuur en wetenschap en techniek zijn de 
speerpunten van ons kindcentrum.  
 
Wat bieden we je?  
 
Een baan als leraarondersteuner voor 4 à 5 dagen 
en je wordt ingeschaald in schaal 7.  
 
De unieke mogelijkheid om binnen een 
kindcentrum te werken. Wij zijn een hecht en 
harmonieus team van ambitieuze en bevlogen 
collega’s. We zijn gewend om op een 
transparante manier samen te werken en elkaar 
van opbouwende feedback te voorzien. We geven 
graag ruimte aan professionalisering en 
ontwikkeling van onze medewerkers, we 
stimuleren eigen initiatief en kijken ‘over de 
grenzen heen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat ga je doen? 

Je werkt in een middenbouw- of bovenbouwteam 
van leerkrachten, onderwijsassistentes, 
onderwijsondersteuners en stagiaires. Je 
begeleidt kinderen individueel of in kleine 
groepjes. Ook geef je regelmatig les aan kleinere 
groepen onder begeleiding van een leerkracht. 
 

Wie ben je 

 Je bent een enthousiaste collega die gericht is 
op samenwerken 

 Je kunt met respect en enthousiasme omgaan 
met zowel ouders en leerlingen als je collega’s 

 Je hebt (bij voorkeur) ervaring met werken met 
kinderen tussen de 6 en 13 jaar; 

 Je hebt ervaring als onderwijsondersteuner  

 Je hebt (of bent bereid dit te gaan volgen) een 
opleiding tot leraar ondersteuner 

 Je hebt affiniteit met kinderopvang 

 Je vindt het leuk om leerkrachten te 
ondersteunen bij het geven van goed 
onderwijs in een groep 
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