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Ben jij de 
initiatiefrijke, 
betrokken collega 
die ons team komt 
verrijken?

Wij zoeken een:

enthousiaste 
leerkracht voor 
groep 4 (1,0 fte)

Samen maken wij elkaar sterker! 

Ben jij de 
initiatiefrijke, 
betrokken collega die 
ons team komt 

verrijken?

Wij zoeken een:

enthousiaste leerkracht voor groep 4 (1,0 fte)

Jij bent iemand die:

✓ in een groot en energiek team wil werken;
✓ graag samenwerkt met collega’s binnen het team en jouw 

cluster;
✓ initiatief neemt, vragen stelt, plezier uitstraalt en 

verantwoordelijkheid neemt;
✓ onderwijs in samenhang en gedifferentieerd aanbieden 

belangrijk vindt;
✓ interesse heeft in projectmatig werken en met List-lezen 

aan de slag wil;
✓ korte lijnen onderhoudt met ouders/verzorgers;
✓ mee wil bouwen aan een integraal kindcentrum.

Wij bieden jou:

✓ een inspirerende werkomgeving, met veel ruimte voor eigen 
ideeën en initiatieven;

✓ volop mogelijkheden en begeleiding om jou te ondersteunen 
in jouw ontwikkeling. 

Meer weten of solliciteren?

Herken jij jezelf in deze omschrijving en lijkt IKC Leuken jou een 
fijne plek om te werken? Wij zijn nieuwsgierig naar jouw 
motivatie! Stuur je brief en CV vóór 6 juni 2022 naar 
m.jacobs@meerderweert.nl. Vragen? Neem dan contact op met 
Margo Jacobs-Teunissen, telefoon: 0495-534143.

Meer weten over IKC Leuken? 
Kijk op onze website: www.ikc-leuken.nl

Over IKC Leuken

IKC Leuken vormt samen met Hoera 
kindercentra een integraal 
kindcentrum in de wijk Leuken. Qua 
leerlingaantallen zit onze school al 
een aantal jaar fors in de lift. Op dit 
moment telt IKC Leuken zo’n 500 
leerlingen. Een grote school, maar 
met korte lijnen en veel persoonlijk 
contact. Met als motto ‘samen 
maken we elkaar sterker’ 
ondersteunen we leerlingen in hun 
groei, in de breedste zin van het 
woord. IKC Leuken staat voor samen 
leren en dat doen we op veel 
verschillende niveaus. Met de 
leerlingen, maar ook met collega’s, 
ouders, kinderopvang Hoera en 
andere partners op het gebied van 
onderwijs, zorg, welzijn en vrije tijd. 
Naast samenwerken zijn plezier, 
opbrengstgericht werken en 
verantwoordelijkheid woorden die 
goed passen bij onze manier van 
werken en onze kijk op onderwijs. 
Daarbij staat voorop dat ieder kind 
uniek is en de kans moet krijgen om 
zich optimaal te ontwikkelen op een 
manier die bij hem of haar past.


