
 

 
 
Basisschool De Kiem bouwt samen met kinderopvang organisatie Kindkracht  aan één 

organisatie voor onderwijs en opvang.  Bij De Kaskade krijgen kinderen de kans om op te 

groeien in een veilige omgeving. Een omgeving waar in wij met elkaar willen bijdragen aan 

brede ontwikkelingsmogelijkheden en aan het ontdekken van talenten.  

 

 

 
 

RKBS De Kiem zoekt voor het schooljaar 2018/2019: 

 

Een leerkracht voor groep 3/4 . 

 maandag en dinsdag 

Een leerkracht voor groep 8.  

Fulltime 

 

De Kiem is een organisatie in ontwikkeling. Samen met Spetters (kinderopvang) willen wij 

kansen benutten om een sterke opvoedingsomgeving te creëren. Met meer uitdaging en 

ondersteuning voor kinderen en hun ouders, passend bij onze samenleving. Er wordt 

onderwijs en opvang geboden aan ± 400 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Bij ons 

krijgen;  

 kinderen de kans om op te groeien in een veilige omgeving, die hun brede 

ontwikkelingsmogelijkheden biedt, zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. 

 ouders betere ondersteuning door een goede samenhang tussen voorzieningen. 

Goede voorzieningen ontzorgen en ontstressen het dagelijks leven van ouders en 

kinderen. 

 

 

Kernwaarden van onze visie zijn; 

- Het kind centraal, zelfvertrouwen, met elkaar, op onderzoek uit, veiligheid, ontwikkel je 

kracht, ken je talent, rust en ‘leren om te groeien’. 

 



Wij zoeken een leerkracht die samen met collega’s de uitdaging wil aangaan om het 

onderwijs te laten aansluiten bij elk kind. (In de onderbouw staat spelend leren centraal.)  

Die het als zijn taak ziet om samen met ouders en collega’s kinderen te stimuleren om het 

beste uit zich zelf te halen. Die hongerig en gedreven is naar nieuw, anders en beter. Die 

oprechte interesse heeft in kinderen en ouders en in wat hen beweegt.  

 

Kun jij je vinden in bovenstaande uitgangspunten en ben jij een enthousiaste professional met 

lef die met ons deze uitdaging wil aangaan. Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren.  

Wat bieden wij; 

De Kiem is gevestigd in een mooi gebouw en is een school waar innovatie en creativiteit 

wordt aangemoedigd. Waar samenwerken centraal staat. Waar je samen met collega’s 

mag meebouwen aan ons Kindcentrum. 

 

Voor meer informatie  zie:   

RKBS De Kiem. http://www.dekiem.ssba.net/   

tel; 071-3314359 Marjan de Lange 

 

Solliciteren mag je op je eigen persoonlijke wijze, aangevuld met een CV,  verzenden naar 

Marjan de Lange, directeur RKBS De Kiem. Schoolplein 1. 2371 EK Roelofarendsveen. 

marjandelange@ssba.net  
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