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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 acht integrale kindcentra, acht scholen voor christelijk primair basisonderwijs met  
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en diverse kindcentra voor hele dagopvang en (sport) BSO. 
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. 

 

 

IKC Kethel (Schiedam-noord)  is op zoek naar een 
enthousiaste  

 
ONDERWIJSASSISTENT(E)  

20 uur p/w verdeeld over 5 ochtenden 
(Per direct  en  in ieder geval tot aan de zomervakantie) 

 
Het gaat om een groepsarrangement voor 20 uur dat loopt tot aan de zomervakantie. Heb jij de juiste 

papieren en wil je het verschil maken voor de kinderen in deze groep?  

 
Visie en missie IKC Kethel 
 
Kethel is een christelijk integraal kindcentrum waar een vertrouwde, gastvrije en veilige sfeer heerst. We bieden 
opvang en modern onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Natuur en bewegen staan in 
alle facetten centraal in ons UN1EKe profiel. 
 
 
 
 
Wat wordt er van je gevraagd?: 
 

- Diploma onderwijsassistent niveau 3/4 
- Enthousiast om te werken in het onderwijs 
- Goede pedagogische en didactische vaardigheden 

 
 

 
Voor vragen en meer informatie en/of direct solliciteren bel je  Arnout-Jan van der Meer ( directeur IKC Kethel) 
op telefoonnummer : 010-4712219  of stuur een mail naar sollicitaties@un1ek.nl voor 1 februari 2018 
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