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Bij UN1EK ligt de focus op het integraal aanbieden van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  
We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,  
Vlaardingen en Schiedam vier integrale kindcentra, veertien scholen voor christelijk primair basisonderwijs,  
zeventien peuterspeelzalen en dertien locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang.  
Onze professionele medewerkers maken het verschil. 
  
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij als een vanzelfsprekendheid in een leven lang leren voor  
zowel onze kinderen als onze medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid  
van alle medewerkers. We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en  
faciliteren hen om hun UN1EKe werk te doen. 

 

                                          
 

CBS De Schakel zoekt een 
leerkracht voor de OOM-groep 

 
 

Wij zoeken: 

 Per 01-01-2018 een leerkracht voor een langdurige ziektevervanging in de OOM-groep (Ontwikkeling 

Op Maat). In deze groep worden in de ochtend leerlingen opgevangen die met een eigen 

programma werken. Dit programma wordt samen met een onderwijsassistent opgesteld en 

uitgevoerd. In de middagen zitten deze kinderen in hun stamgroep waar ze door de 

onderwijsassistent ondersteund worden.  

Het gaat om een vacature van FTE 0,8500 (ruim vier dagen) een kleinere, met een duo-collega, of 

fulltime aanstelling is bespreekbaar. De vervanging loopt naar verwachting door tot aan de 

zomervakantie. 

We vragen van jou: 

 Een PABO-diploma 

 affiniteit met de doelgroep (kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte) 

 bij voorkeur ervaring met S(B)O 

 een open en leergierige houding 

 sterke pedagogische en didactische kwaliteiten 

 goede samenwerking met collega’s 

Wij bieden jou: 

 ondersteuning bij het vormgeven van het OOM-programma door de IB-er 

 een warm, hardwerkend en enthousiast team 

 een school waar alle kinderen kansen krijgen 

 betrokken ouders 

 ondersteuning door collega’s, IB en directie 

 mogelijkheden voor professionele ontwikkeling 

 inschaling volgens de CAO-PO 

Voor meer informatie over De Schakel kun je kijken op www.schakelvld.nl of contact opnemen met de 
directie (Hans de Ruiter, 06-21292758). 
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