
Vacature onderwijsassistent Kleuterplein IKC Haven48 - 24-32 uur (0,6-0,8 fte)

IKC Haven48
IKC Haven48 staat midden in het levendige centrum van Den Helder, maar vormt voor de kinderen
een rustpunt in de wijk. Op IKC Haven48 gaan formeel en informeel leren hand in hand. Door samen
te werken aan betrokken, onderzoekend en uitdagend onderwijs geven we kinderen de vrijheid zich
breed te ontwikkelen en uit te laten groeien tot moderne wereldburgers. Ons IKC richt zich op
kwalificatie, persoonsvorming en sociale ontwikkeling in een flexibele omgeving. Een omgeving
waarin persoonlijk onderwijs wordt verzorgd - dat aansluit op de maatschappij van nu - en een plek
waar kinderen in alle vrijheid leren, spelen en ontmoeten. Kinderen groeien op in een uitdagend
leercentrum en ontdekken alle talenten om zich te presenteren in de wereld van vandaag en morgen.

De leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers van ons IKC vormen één team,
met één duidelijke visie. Samen dragen we de verantwoordelijkheid om ieder kind te zien, horen,
begrijpen en volledig tot z’n recht te laten komen. Als team werken we aan het benutten van
talenten, versterken we elkaar in deze belangrijke, vormende periode en bieden we een betrokken
begeleiding - voor kinderen én ouders.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste onderwijsassistent voor ons kleuterplein (groep 1-2):
Jonge kinderen begeleiden in het onderwijs daar word je blij van en dat straal je uit. Je begeleidt
groepjes leerlingen bij het spelenderwijs leren, je stimuleert hun zelfredzaamheid en staat garant
voor een goed pedagogisch klimaat. Naast het werken op het kleuterplein pak je ook zelfstandig
activiteiten op, bijvoorbeeld naschoolse activiteiten of vieringen e.d.

Jouw profiel:
● Je hebt affiniteit met het werken met jonge kinderen
● Je beschikt over goede pedagogische, didactische en communicatieve kwaliteiten
● Je hebt een positieve instelling en bent in staat snel een band met de kinderen, collega’s en

ouders op te bouwen
● Je kunt goed samenwerken en bent flexibel
● Je bent z.s.m. beschikbaar, uiterlijk per januari 2022

Wat vragen wij:
● Je bent in het bezit van het diploma mbo onderwijsassistent of pedagogisch medewerker

niveau 4

Wat bieden wij:
● Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs.
● De vacature betreft een tijdelijke vacature voor 24-32 uur tot 1 augustus 2022
● Bij voldoende functioneren zijn er mogelijkheden voor verlenging

Reageren: Wil jij werken bij IKC Haven48 en herken je jezelf binnen het profiel? Stuur dan je
motivatie, samen met je C.V. vóór 1 november 2021 naar: directie@haven48.meerwerf.nl t.a.v.
Debby de Roos met een CC naar j.muse@meerwerf.nl (Jennifer Muse HRM Stichting Meerwerf
Basisscholen).
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