
                             

 

 

IKC PRINS CLAUS ZOEKT PER 1 AUGUSTUS 2021: 

Een groepsleerkracht met IB taken 
(0 ,4  –  1 ,0  fte ,  dagen z i jn  bespreekbaar)  

 
JIJ BENT EEN LEERKRACHT DIE: 
• Enthousiast en gedreven is om onze kinderen 

te helpen in hun talent ontwikkeling;  
• Samen met het team, IB en directie wil 

investeren in de kwaliteitszorg; 
• Planmatig kan werken en 

verantwoordelijkheid neemt, 
• Zelfstandig kan werken en houdt van initiatief 

nemen; 
• Een teamspeler is, hard wil werken en plezier 

in het vak heeft; 
• Duidelijk is in verwachtingen naar en 

afspraken met de kinderen.  

 

DE FUNCTIE: 
• Is een tijdelijke benoeming met uitzicht op 

vast;   
• Gebaseerd op het Unicoz functieprofiel 

leerkracht met als uitgangspunt de 
competenties van de wet BIO; 

• Gaat uit van de kernwaarden van de Unicoz 
onderwijsgroep. 

 
 

MEER WETEN? 
Bel even naar IKC Prins Claus en vraag naar: 
Zerrne Gerardus en Martine Ekkelenkamp, directie. 
tel. 079 – 361 6009. 
Email: directie@claus.unicoz.nl. 
Website: www.claus.unicoz.nl  

 

IKC PRINS CLAUS:  
• Is een groeiende school met een zeer 

prettige team sfeer;  
• Is gesitueerd in de wijk Rokkeveen; 
• Op onze school mag ieder kind zijn wie hij 

of zij is. Rust en structuur zijn kenmerkend;  
• Speerpunten in ons onderwijs zijn:  

o Uitdagende leerdoelen voor 
meer- en hoogbegaafde 
leerlingen;  

o Engels in groep 1 t/m 8;  
o Techniek en natuur in groep 

1 t/m 8. 
 

 

WIJ BIEDEN: 
• Een school vol fantastische kinderen; 
• Enthousiaste collega’s, die elkaar helpen 

en ondersteunen;  
• De mogelijkheid om jezelf verder te 

ontwikkelen middels de Unicoz Academy; 
• Interne coaches die je helpen je doelen te 

behalen.  

 

SOLLICITEREN 
Stuur je CV met motivatie naar 
directie@claus.unicoz.nl 
t.a.v. mevrouw Zerrne Gerardus. 
Graag zo spoedig mogelijk reageren.  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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De Unicoz onderwijsgroep staat voor uniek en 
vernieuwend kwaliteitsonderwijs in alle wijken 
van Zoetermeer.  
De onderwijsgroep is verantwoordelijk voor 23 
basisscholen, een school voor special 
basisonderwijs en het Oranje Nassau College, 
een brede scholengemeenschap voor 
voortgezet onderwijs. 

Op onze scholen is ruimte voor ieders talent 
en identiteit gericht op de optimale 
ontwikkeling van ieder kind. 
 
Met een unieke visie op christelijk, katholiek 
en interconfessioneel onderwijs  


