
Leerkracht L10 - 16-24 uur (0,6 fte)

★ Een jaarcontract die bij gebleken 
geschiktheid omgezet wordt in een 
contract voor onbepaalde tijd.

★ Uitdagende L10- functie
★ Ontwikkelingsmogelijkheden

Jij bent:
★ Je bent in het bezit van het diploma 

leraar basisonderwijs of je rondt je 
diploma af in het schooljaar 2021-2022

★ 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 op authentieke wijze rust en 
regelmaat in een groep brengen 

★ Je bent beschikbaar per augustus 2022, 
eerder starten mag!

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 en ontwikkelen alle talenten om zich te 
presenteren in de wereld van vandaag en morgen. 
De leerkrachten 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 leerkracht voor onze 
middenbouw/bovenbouw: Lesgeven in de middenbouw/bovenbouw 
daar ligt jouw affiniteit en kracht. Onderwijs is jouw passie en dat straal 
je uit. Je bent iemand die met een open blik naar kinderen kijkt en 
kinderen in zijn geheel kan zien. Je neemt je creativiteit mee en 
begeleidt in de middag samen met je collega’s het onderzoekend en 
ontwerpend leren aan projecten. Je wilt samenwerken in een lerend 
team. Je neemt verantwoordelijkheid en staat stevig in je schoenen.

Interesse?
Stuur dan je motivatie, samen met je C.V. vóór 15 januari 2022 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).

Voor meer informatie kan je rechtstreeks contact opnemen met 
IKC Haven48 en vragen naar Debby de Roos. 0223-615398 of kijk op: 
www.haven48.meerwerf.nl.

Wij bieden:

mailto:j.muse@meerwerf.nl

