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Wie zijn wij?
IKC Teresa biedt opvang en onderwijs  
in een prachtig licht en ruim gebouw in 
nieuwbouwwijk de Klamp in Leeuwarden. 
Groepsruimtes zijn in units rond leerpleinen 
ingedeeld. We zijn een dynamische groei-
school in ontwikkeling. Bouwstenen onder 
onze school zijn het International Primary 
Curriculum, EDI, Kanjertraining en een  
katholieke identiteit. Een groot team van 
leerkrachten, onderwijsassistenten en  
pedagogisch medewerkers staat klaar om  
je welkom te laten voelen op ons IKC.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een fijne collega met 
een passie voor leren en die uitstraalt dat 
hij/zij er plezier in heeft. Ben je flexibel, 
leergierig en heb je ervaring of affiniteit met 
IPC/thematisch onderwijs, Kanjertraining en 
EDI, dan ben jij wellicht onze nieuwe  
collega.

Wat bieden wij?
• Een groep enthousiaste kinderen 
• Betrokken collega’s
• Veel mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling
• Een uitdagende werkomgeving
• Werkdagen: donderdag en vrijdag

De BMS
De BMS is een katholiek schoolbestuur  
voor 33 basisscholen in Friesland. Met onze  
600 medewerkers verzorgen wij betekenis- 
vol onderwijs voor meer dan 6100 leer-
lingen. De samenleving is voortdurend in 
beweging. De scholen van de BMS bieden 
kinderen een veilige plek van waaruit ze zich 
kunnen voorbereiden op hun toekomst. 

Als werkgever biedt de BMS ruime mogelijk-
heden voor binden en boeien met bijvoor-
beeld een vaste aanstelling, ook voor inval-
lers en de BMS HuisAcademie, ons eigen 
platform voor professionalisering. Kijk voor 
meer informatie op onze website: 
www.bms-onderwijs.nl. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature  
kan je contact opnemen met de directeur 
Ad Bastiaansen, 058 - 2804 570. Kijk voor 
meer informatie over onze school op 
www.ikcteresa.nl.

Zie jij jezelf deze vacature met veel plezier 
en enthousiasme invullen? Reageer dan 
snel en stuur je CV en motivatiebrief vóór 
28 september naar:
ad.bastiaansen@bms-onderwijs.nl.

IKC Teresa, Leeuwarden

Leerkracht groep 6 (0.4 fte) én
Leerkracht groep 6-7 (0.4 fte)


