
Specialist jonge kind (0-7 jaar)  
IKC Bonifatius, Sneek
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Wij: de kinderen, het team en de 
ouders van IKC Bonifatius in Sneek 
zoeken jou! 

Per 1 januari 2022 hebben wij een  
vacature voor:
• een specialist jonge kind (0-7 jaar),  

twee dagen ambulant. 
• je bent tevens MT-lid en deze functie  

is in combinatie met het lesgeven aan  
het jonge kind. 

• 0,6 - 1,0 fte, functie leerkracht L11

Wat vragen wij? 
Als specialist jonge kind heb jij kennis van 
de competentieontwikkeling van het jonge 
kind (0-7 jaar). Jij begrijpt dat de kinderen 
van 0-13 jaar in ons IKC komen om de hele 
dag te spelen, te ontdekken, te verwonde-
ren, te ontwikkelen, te leren en om plezier 
te maken. Daarin begeleid, stimuleer en 
inspireer je ons team dat werkt met het 
jonge kind. Je hebt speciale aandacht voor 
de overgang van peuter naar kleuter en van 
kleuter naar groep 3. Jij zoekt een uitdagen-
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de functie waarin je vanuit jouw talenten en 
kwaliteiten een bijdrage levert in ons IKC dat 
volop in ontwikkeling is. 

Als Managementteamlid ben je doel- en 
procesgericht. Je hebt een passie voor het 
coachen van medewerkers. Je bent er ook 
niet vies van om vanuit visie te sturen op 
de pedagogische en didactische begelei-
ding van de kinderen door de teamleden. 
Je bent samen met de andere mt-leden 
verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en 
het beleid in het IKC. Tevens bewaak je de 
waarden (Samen-Eigen-Wijs), missie, visie 
en doelen die we samen met het team  
hebben. Je werkt samen met het team aan 
de doorgaande ontwikkelingslijnen van de 
kinderen gedurende de dag en gedurende 
de periode (0-13 jaar) dat zij op het IKC zijn. 
Je hebt een positieve invloed op de vorming 
van ons IKC-team en begrijpt dat je ver-
schillende professionele rollen hebt.

Als teamlid, specialist jonge kind  
en managementteamlid
Ben je:
• een visionaire teamspeler
• gericht op samenwerking in ons  

lerende netwerk
• een verbinder in ons IKC met kinderen 

van 0-13 jaar
• in staat om een beargumenteerd pedago-

gisch en didactisch onderwijsaanbod voor 
het jonge kind te ontwikkelen en vorm te 
geven in de praktijk

• gericht op het spelen en leren van het 
ontwikkelende kind

• ontwikkelingsgericht, ook de ontwikkeling 
van jezelf en je collega’s (leven lang leren)

Heb je:
• een nieuwsgierige en onderzoekende 

houding en een open mindset
• professionele communicatieve en  

reflectieve vaardigheden (je kunt feed-
back geven en ontvangen)

• een onderbouwde visie op de  
ontwikkeling van het jonge kind

• een PABO-diploma 
• mogelijk nog andere interessante  

cursussen, studies, opleidingen gedaan of 
interessante werkervaring/levenservaring/
hobby’s die je kunt inbrengen in ons IKC

• de vaardigheden om een rijke en bete-
kenisvolle speel-/leeromgeving van het 
jonge kind te stimuleren

Ken je:
• jezelf
• de leerlijnen en je weet de ontwikkelingen 

van het jonge kind te observeren en te 
registreren. 

Wie zijn wij
Wie wij zijn en wat wij bieden, kun je zien in 
de tekening op de volgende pagina en op 
onze websites www.bonifatiussneek.nl en  
www.eigen-en-wijzer.nl. Nieuwsgierig ge-
worden? Wij gaan graag met jou in gesprek! 

Voor meer informatie kun je contact  
opnemen met Bianca Koomen, directeur 
IKC Bonifatius: directie@bonifatiussneek.nl 
of telefonisch 06 - 8209 1012.
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www.bms-onderwijs.nl
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Reageren
Ben je geïnteresseerd? Je kunt tot en met 
woensdag 12 januari je motivatiebrief en CV 
sturen naar directie@bonifatiussneek.nl. 

Wij zien uit naar jouw sollicitatie en een  
gesprek! Een dagdeel meelopen in ons IKC 
is onderdeel van de sollicitatieprocedure.  
In week 3 zijn de sollicitatiegesprekken. 

De BMS
De BMS is een katholiek schoolbestuur voor 
33 basisscholen in Friesland. Met onze 700 
medewerkers verzorgen wij betekenisvol 
onderwijs voor meer dan 6200 leerlingen. 

De samenleving is voortdurend in bewe-
ging. Kinderen verdienen daarin een veilige 
plek van waaruit ze zich kunnen voorberei-
den op hun toekomst. De scholen van de 
BMS willen die plek zijn. Als werkgever biedt 
de BMS ruime mogelijkheden voor binden 
en boeien met bijvoorbeeld een vaste 
aanstelling, ook voor invallers en de BMS 
HuisAcademie, ons eigen platform voor 
professionalisering.


