
Wij zoeken een enthousiaste 
leerkracht voor groep 1
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Per 9 januari zijn wij opzoek naar een leer-
kracht voor groep 1 (1,0 fte). Door de groei 
van het aantal leerlingen ontstaat er een 
instroomgroep van 4-jarigen vanaf januari 
2023. Wij zijn op zoek naar een leerkracht 
voor deze groep van ongeveer 20 kinderen. 
Instroom vindt plaats gedurende de periode 
januari t/m juni.

Wie zijn wij

IKC Teresa is er voor opvang en onderwijs en 
gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw in 
de nieuwbouwwijk de Klamp in Leeuwarden 
zuid. Het gebouw kenmerkt zich door licht 
en ruimte. Groepsruimtes zijn in units rond 
leerpleinen ingedeeld.

Het is een dynamische groeischool in ont-
wikkeling. Bouwstenen onder onze school 
zijn het International Primary Curriculum, de 
uitgangspunten van Dalton, Kanjertraining en 
een katholieke identiteit.

Wij zoeken een collega met

• Passie om kinderen de ruimte te geven 
zich te ontwikkelen.

• Ervaring en/of enthousiasme voor het  
werken met kinderen in de groepen 1/2.

• Een bevoegdheid of in de afrondende fase 
van je opleiding.

Wat bieden wij?

• IKC Teresa biedt jou een spannende  
uitdaging op een groeiende en dyna- 
mische school.

• Er zijn volop mogelijkheden voor  
persoonlijke ontwikkeling.

• Je wordt verwelkomd en gesteund door 
betrokken en enthousiaste collega’s

Meer informatie en reageren

Voor meer informatie over de vacature kun 
je contact opnemen met Ad Bastiaansen, 
directeur van IKC Teresa, 058 - 28 04 570 of
ad.bastiaansen@bms-onderwijs.nl. 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 motivatie vóór 18 november 
a.s. naar ad.bastiaansen@bms-onderwijs.nl.
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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 6100 leerlingen. 
De samenleving is voortdurend in beweging. 
Kinderen verdienen daarin een veilige plek 
van waaruit ze zich kunnen voorbereiden op 
hun toekomst. De scholen van de BMS willen 
die plek zijn.

Als werkgever biedt de BMS ruime moge-
lijkheden voor binden en boeien met bij-
voorbeeld een vaste aanstelling, ook voor 
invallers en de BMS HuisAcademie, ons eigen 
platform voor professionalisering. Kijk voor 
meer informatie op onze website: 
www.bms-onderwijs.nl.
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