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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. 

 

                                 Vanaf 1 april 2018 is SBO De Parasol in Maassluis op zoek naar een  
 

enthousiaste LEERKRACHT 
bovenbouw m/v 

WTF 0,8000 (mogelijk in schooljaar 2018-2019 middenbouw) 
 

SBO De Parasol zoekt een enthousiaste, onderzoekende en flexibele leerkracht die ons team wil komen 
versterken in de bovenbouw.  

 
Ben jij degene die affiniteit heeft met speciaal onderwijs? Dan ben jij degene waar we naar op zoek zijn! 

 
Wat heb je nodig? 

 Affiniteit en/of ervaring met het speciaal onderwijs; 

 Oog voor het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling; 

 Pedagogisch en didactisch sterk; 

 Ervaring met EDI/DIM model; 

 Teamplayer; 

 Een actieve en onderzoekende houding; 

 In het bezit van een PABO diploma 
 
Wat bieden wij? 

 Een enthousiaste werkomgeving; 

 Een sterk en ondersteunend team; 

 Een team dat in ontwikkeling is; 

 Een team dat het kind op nummer 1 heeft staan 
 
Heb je interesse? Stuur dan voor 23 februari 2018 je persoonlijke motivatiebrief en CV aan  
naar Dorien Boeljon, directeur SBO De Parasol: directie@sbodeparasol.nl  
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dorien Boeljon: 010-59 19 807 
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