ZIE JIJ DE KRACHT VAN ICT BINNEN HET ONDERWIJS?

WIJ ZOEKEN EEN
LEERKRACHT / ICT-SPECIALIST
Dit is Max Havelaar Kindcentrum
Samen met het kinderdagverblijf, de
buiten-schoolse 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.
https://www.maxhavelaarkindcentrum.nl/
Wat bieden we je?
De unieke mogelijkheid om binnen een
kindcentrum te werken. Een prettig team met
ambitieuze en bevlogen collega’s, die klaar staan
om te helpen waar nodig.
We werken met leerteams en bieden jou graag
een plek in het ICT-team. We geven je de
mogelijkheden je hierin verder te ontwikkeling en
het team daarin mee te nemen. De I-coach van
SCO kan je hierbij ondersteunen.
In het kader van teambuilding organiseren we
geregeld gezellige activiteiten met het team.
Bel voor een
rondleiding en
een kop koffie:
015-2134619

Wat ga je doen?
Onderwijs geven aan een groep
in de midden- bovenbouw
(groep 3 t/m 8). Zowel fulltime als
parttime is bespreekbaar. Binnen
een multidisciplinair team zoek je
verbinding met de kinderopvang
en draag je je steentje bij
Als ICT-specialist help je mee opbrengsten van de
school te verhogen door het sturen op een efficiënte
manier van het gebruik van ICT bij het onderwijs, zowel
beleidsmatig als organisatorisch.

Wie ben je
• Je bent een bevlogen leerkracht.
• Het werken binnen een IKC maakt
je enthousiast en je staat open voor
verbinding.
• Je hebt zowel didactische als
pedagogische kwaliteiten.
• Kennis van applicaties en hardware
of de ambitie om je hierin verder
te ontwikkelen.

Hoe solliciteer je?
• Je kunt je sollicitatiebrief met CV sturen naar: directie@maxhavelaarkindcentrum.nl
• meer weten? Bel naar 015-2134619
en vraag naar Karin van Wolferen of Petra van der Meer

