
 

 

MAX HAVELAAR KINDCENTRUM IS OP ZOEK NAAR EEN  

LEERKRACHT  MET EEN WARM HART VOOR JONGE 

LEERLINGEN DIE PLEZIER BELEVEN AAN SPELEN EN LEREN! 
 

LEERKRACHT ONDERBOUW 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?  
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? 

Onderwijs geven aan een groep in de onderbouw 
( groep 1/2) voor 4 dagen. Onze visie is dat 
kinderen van 4-6 jaar leren door te spelen en te 
ontdekken. Je speelt en ontdekt met de kinderen 
mee en ondersteunt ze in hun volgende 
ontwikkelstap. Binnen een multidiciplnaier team 
zoek je ook verbinding met de kinderopvang en 
draag je, je steentje bij 
 

Wie ben je 

 Je bent een bevlogen leerkracht  

 Het werken binnen een IKC maakt je 
enthousiast en je staat open voor verbinding 

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

 Je krijgt er energie van om met de kinderen 
samen te ontdekken en het onderwijs 
thematisch vorm te geven 

 Goede kennis heeft van leer- en 
ontwikkelingslijnen en kan werken met een 
observatie-instrument 

 Je hebt (bij voorkeur) ervaring met werken met 
het jonge kind 

 
 

Hoe solliciteer je? 

 Je kunt je sollicitatiebrief met CV sturen naar:  

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

directeur Max Havelaar kindcentrum.   
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