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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 aan-
stelling, ook voor invallers en een eigen  
opleidingshuis. Kijk voor meer informatie  
op www.bms-onderwijs.nl.

Ons IKC
IKC Teresa biedt onderwijs en opvang voor  
kinderen van 0-12 jaar en is gehuisvest in 
een prachtig nieuw gebouw in nieuwbouw-
wijk de Klamp in Leeuwarden-Zuid. Het 
gebouw kenmerkt zich door licht en ruimte. 
Groepsruimtes zijn in units rond leerpleinen 
ingedeeld. Het is een dynamische groei-
school in ontwikkeling. Bouwstenen van 
ons IKC zijn het International Primary  
Curriculum, de uitgangspunten van dalton, 
Kanjertraining en een katholieke identiteit.

Vanwege het groeiende aantal leerlingen 
en grote instroom van 4-jarigen zijn wij op 

zoek naar een collega (of collega’s) voor 
groep 1 en 2. Het is een fulltime functie 
voor een eigen groep die ook door twee 
leerkrachten ingevuld kan worden.

Vacature
• Leerkracht voor groep 1-2
• Aantal uren: 1,0 fte (of deeltijd  

ingevuld door 2 leerkrachten)
• Start 1 januari 2022

Profiel
We zijn op zoek naar een leerkracht die
• plezier in leren uitstraalt in denken en 

handelen;
• ervaring heeft in het werken met  

jonge kinderen;
• zich kan vinden in onze katholieke  

identiteit (gemeenschapszin, geloof,  
hoop en liefde);

• ervaring heeft met of zich wil ver- 
diepen in thematisch onderwijs (IPC),  
daltononderwijs, Kanjertraining en  
Mijnkleutergroep.nl; 

• en ‘het hart op de juiste plaats heeft’.

Wat bieden wij?
De BMS biedt je een baan op een fantasti-
sche school met een enthousiast team. Een 
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www.bms-onderwijs.nl

persoonsgericht en gezonde organisatie 
waar ambitie en visie samen gaan met oog 
voor het individu. Het betreft een tijdelijk 
dienstverband van 1,0 fte van 1 januari 2022 
tot 1 augustus 2022 in een leraar L10 functie 
(cao PO). Ook als je parttime beschikbaar 
bent nodigen we je uit om te solliciteren. 
Én na 1 augustus 2022 zijn er volop kansen 
bij de BMS en haar scholen!

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Ad Bastiaansen , directeur van 
IKC Teresa, 06 - 37 37 57 44 of neem een 
kijkje op onze website www.ikcteresa.nl. 

Reageren
Pas jij in dit profiel, laat het ons weten!  
Stuur je cv + eventueel een motivatie  
naar directie@teresaschool.nl.

 


