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Per 7 december zijn wij opzoek naar een fijne 
leerkracht (0,6 of 0,4 fte) voor onze groep 2. 
De vacature is eerst een vervanging voor 
zwangerschapsverlof, maar daarna zijn er 
volop mogelijkheden voor een mooie baan 
bij IKC Franciscus! 

Wie zijn wij

IKC Franciscus is een Integraal Kind  
Centrum (IKC) waarbij kansengelijkheid en 
sociale inclusie centraal staan. Op ons IKC 
worden kinderen uitgedaagd om verbanden 
te leggen tussen wat ze leren van elkaar en 
de wereld om hen heen.

We bieden een warme, gestructureerde vorm 
van onderwijs en opvang die kinderen met 
verschillende talenten en interesses in staat 
stelt het beste uit zichzelf en elkaar te halen. 
Wij zetten in op spelen en leren. Samen  
worden we leuke en prettige mensen, met 
volop kansen en perspectief.

Kansengelijkheid en sociale inclusie krijgen 
vorm op ons IKC door onze gedeelde normen 
en waarden. We vormen een onvoorwaar-
delijke ‘community’ waar kinderen met alle 
diversiteit die Leeuwarden rijk is, elkaar ont-

moeten, zich vormen en ontwikkelen. Wij, 
het team van IKC Franciscus, gaan graag de 
samenwerking met jou aan. Zo geven wij 
vorm aan goed en uitdagend onderwijs en 
kinderopvang. Samen voor elkaar!

Wie zoeken wij?

We zoeken een leerkracht die zich wil inzet-
ten voor onze kinderen en die ervoor gaat!

Wat bieden wij?

Een team dat je echt gaat helpen. Samen 
staan we voor onze kinderen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature kun je 
contact opnemen met Astrid Jorna (directeur 
IKC Franciscus), 06 - 50 55 01 03 of mail naar 
astrid.jorna@bms-onderwijs.nl. Voor meer 
informatie over ons IKC kijk op onze website: 
www.ikcfranciscus.nl.

Kom jij ons team versterken? Reageer dan 
snel en stuur je CV en motivatiebrief vóór  
22 november 2022 t.a.v. Astrid Jorna naar  
astrid.jorna@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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