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Wij zoeken met ingang van 1 januari 2019

een teamleider voor de leeftijd 7-12 jaar
voor 32 uur
Wie zijn wij?
Wij zijn een Kindcentrum voor kinderen van 0-12 jaar in de wijk Escamp. Vanaf augustus
2017 zijn we in ons mooie nieuwe gebouw getrokken. Ons Kindcentrum is volop in
ontwikkeling. Er is een dagopvang, een buitenschoolse opvang, een peuterleerplek en een
basisschool. We werken samen met diverse instanties die in en bij het gebouw zijn
gevestigd. We geven extra lessen (LKP) en er is een zaterdag- en zomerschool. Een
enthousiast team van medewerkers heeft een gezamenlijke visie en een pedagogische lijn
ontwikkeld.
Het management team bestaat uit de directeur, een adjunct-directeur en een teamleider 7-12
jaar. In de toekomst verwachten we ruimte voor een teamleider 0-6 jaar. Tot die tijd neemt de
adjunct deze taken waar. Het team bestaat op dit moment uit 80 personen.
Betrokken besturen bij Kindcentrum Bamboe:
DAK-kindercentra, Lucas Onderwijs, JongLeren.
Wat zoeken wij?
Een enthousiaste en hardwerkende collega die:
* Uitdaging ziet in de doorgaande ontwikkelingslijnen 0-12 jaar en hieraan een actieve
bijdrage wil leveren
* Een onderwijsbevoegdheid heeft
* Goede kennis van pedagogiek en ervaring in ondernemerschap heeft
* Coachende en leidinggevende vaardigheden heeft, met name met betrekking tot
leerkrachten en pedagogisch medewerkers
* Over goede communicatieve vaardigheden beschikt
* Een goed reflecterend en lerend vermogen heeft
* Uitdagingen omarmt
* Onze visie onderschrijft en uitdraagt naar buiten toe
* HBO werk- en denkniveau heeft.
Wat bieden wij?
* Een divers, enthousiast en hardwerkend team
* Een Kindcentrum waarbij samenwerken en leren van en met elkaar centraal staat
* Een veilige leeromgeving voor kinderen en collega’s
* Diversiteit in ouders en een ontspannen sfeer
* Een tijdelijke aanstelling van een jaar (met uitzicht op vast). Teamleider 7-12 valt onder
Lucas Onderwijs (cao PO, LC).
Voor meer informatie en/of het opvragen van het functieprofiel kun je contact opnemen met
Dick van Waas (directeur): waas@kindcentrumbamboe.nl, telefoon: 070 3662011.
Sollicitaties zijn mogelijk tot en met 28 oktober. Je sollicitatie kan gestuurd worden naar
waas@kindcentrumbamboe.nl of naar Kindcentrum Bamboe t.a.v. Dick van Waas.

De eerste gesprekken vinden plaats in november. Een assessment maakt onderdeel uit van
de procedure.
Bij gelijke geschiktheid geven wij voorrang aan kandidaten die al een functie bekleden
binnen Kindcentrum Bamboe of bij één van de bestuursorganisaties van het Kindcentrum.

