
 

 
 

 

Wegens groei per 03-2020 
Leerkracht  
Groep 1  0,4 wtf  
     

Telefoon 
E-mail 
 
Datum 

: 0297- 748319 
: laura.vanrossen@jl.nu 
 
:  25 november 2019 

IKC Triade 
Aalsmeer 

 

Wij zijn op zoek naar een  groepsleerkracht  die ons 
team komt versterken voor een instroomgroep. Je 
wordt deel van een enthousiast en zeer betrokken 
team. 
 
Zie jij het als een uitdaging om ieder kind op zijn/haar 
eigen manier te benaderen, uit te dagen en te 
begeleiden?  
 
Wil jij samen met je team lessen ontwerpen? 
De visie op het jonge kind vormgeven, zoals 
thematisch onderwijs, het belang van spelen in de 
hoeken en het observeren  van de ontwikkeling m.b.v. 
Kijk!? 
 
Dan is werken als groepsleerkracht bij Triade het 
overwegen waard! 
 
Wat verwachten wij van je? 
Een enthousiaste leerkracht die een steentje wil 
bijdragen aan de ontwikkeling van ons kindcentrum. 
 
Over IKC Triade  
Kinderopvangorganisatie Solidoe en Jong Leren 
vormen samen IKC Triade. 
 
 

 
 
Laura van Rossen, directeur IKC Triade:  
“Bij IKC Triade groeien, spelen en leren 
kinderen van 0 tot 12 onder leiding van 
gedreven professionals.” 

 

Meer informatie over onze school vind je op: www.ikctriade.nl. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.ikctriade.nl/


 

 
 

Over Stichting Jong Leren 
Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. De Stichting  Jong Leren 
heeft 26 scholen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. Onze slogan ‘De kunst van het 
leren’ betekent dat wij gaan voor goed onderwijs verzorgen. Belangrijk hierin vinden wij 
vakmanschap, creativiteit en inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren 
betreft, voor onze leerlingen, maar ook voor de volwassen professionals die bij Jong Leren 
werken. Jong Leren staat voor: Ruimte geven, Elkaar uitdagen, Samen leren. Lees meer op 
www.jl.nu. 
 

Functie / groep  Groep 1  

Werktijdfactor / aantal uren  0,4  wtf  

Werkdagen   donderdag en vrijdag  

Type aanstelling  Tijdelijk, met uitzicht op vast binnen de stichting 

Start- en (evt.) einddatum  maart 2020- 3 juli 2020 

Bijzonderheden / opmerkingen  Reageren per mail voor 30 november  
laura.vanrossen@jl.nu  
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