
Fijne leerkracht groep 1-2 
IKC Sint Thomas, Leeuwarden 
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De BMS
De BMS is een katholiek schoolbestuur voor 
33 basisscholen in Friesland. Met onze 600 
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.

IKC Sint Thomas
IKC Sint Thomas biedt onderwijs en  
opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Wij 
vormen ‘een krachtige gemeenschap waar 
kinderen al spelend en lerend de wereld 
ontdekken’. We hebben respect voor elkaar 
op basis van gelijkwaardigheid. Kinderen 
leren we verantwoordelijk te zijn voor hun 
eigen gedrag, de groep en de wereld om 
zich heen.

Dappere Dino’s
Word jij onze nieuwe juf of meester voor 
groep 1-2? De Dappere Dino’s is één van  
de vier onderbouwgroepen op IKC Sint 
Thomas. Op ons IKC wordt gewerkt vanuit 
spelend en bewegend leren waar kinderen 
de wereld mogen ontdekken. Hierbij speelt 
de inrichting van de binnen- en buiten- 
omgeving een belangrijke rol. Betekenis- 
volle hoeken zijn ingericht passend bij het 
IKC brede thema. Door de doelen te ver-
werken in de hoeken volgen we de ontwik-
keling van de jonge kinderen in ons IKC. 

Vacature
• Leerkracht voor groep 1-2
• Aantal uren: 0,6 fte
• Vanaf 1 februari 2022 tot 31 juli 2022.
 Hierna zijn er volop mogelijkheden  

binnen de BMS

Je gaat samenwerken met een enthousiast 
onderbouw-team dat volop in beweging is 
en iedere dag kijkt naar hoe we nog beter 
kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van 
jonge kinderen. Samen met je duo-collega 
ben je verantwoordelijk voor de Dappere 
Dino’s. 
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www.bms-onderwijs.nl

Ben je nieuwsgierig, laat het weten! De 
Dappere Dino’s durven de uitdaging wel aan. 

Voor meer informatie kun je  
contact opnemen met Sandra Rodenhuis- 
Kramer, directeur van IKC Sint Thomas,  
058 - 212 1734 of neem een kijkje op onze 
website www.thomasschool.nl. 

Reageren
Pas jij in dit profiel, laat het ons weten!  
Stuur je cv + eventueel een motivatie naar 
sandra.rodenhuis@bms-onderwijs.nl.

 


