
 

LEUKSTEKINDCENTRUM    EIGENTIJDSCONCEPT   TOPTEAM   NIEUWBOUWWIJK   SAMEN            
 

Wil jij de leukste baan in een eigentijds 

kindcentrum met een topteam? 
Lees dan snel verder en reageer! 

 

Een unieke kans om samen met een super enthousiast team te bouwen aan een prachtig nieuw 
kindcentrum! We werken als één team samen met professionals uit onderwijs en opvang.  

Kinderen laten stralen in hun ontwikkeling, dát is de missie van ons kindcentrum. Stralen betekent 
voor ons: een plek waar kinderen met plezier komen, uitgedaagd worden en verbinding voelen. Waar 

talenten tot uiting komen. Waar je leert doorzetten en trots bent op je eigen groeistappen. Wij 
dagen kinderen uit hun eigen dromen na te jagen, daarbij zoveel mogelijk op eigen benen te staan en 

elkaar te ondersteunen waar nodig. Dit doen wij door te werken vanuit de volgende kernwaarden:  
 

 verbinding    talentontwikkeling    persoonsvorming    welbevinden 

 eigentijds    betekenisvol    procesgericht    eigenaarschap 

Gaan jouw ogen stralen van een functie als groepsleerkracht binnen een kindcentrum in oprichting? 
En herken jij jezelf in onderstaande omschrijving? Laat het ons dan weten! 

• Je bent je een verbinder en toont creativiteit in het ontwerpen van onderwijs. 

• Je bent open en hebt een positieve grondhouding. 

• Je toont uitstekende pedagogisch-didactisch vaardigheden. 

• Je weet kinderen uit te dagen het beste in zichzelf naar boven te halen. 

• Je denkt in termen van ‘ons kindcentrum’ ipv ‘mijn eigen groep’. 

• Je toont een growth mindset en wil investeren in een nieuw concept. 

• Jij wilt niets liever dan werken vanuit gedeelde kernwaarden en weet daar concrete invulling 
aan te geven. 

Wij bieden: 

• Een uitdagende werkomgeving in een dynamische Utrechtse nieuwbouwwijk waar we samen 
groeien en het onderwijsconcept verder ontwikkelen. 

• Een ambitieus en enthousiast team dat elkaar ondersteunt en inspireert. 

• Eigen tijdelijke huisvesting en vanaf 2022 een prachtig nieuw gebouw.  

• Wij hebben met ingang van volgend schooljaar twee vacatures: een aanstelling van 0,6 – 1,0 
fte in de onderbouwgroep en een aanstelling van 0,2 – 0,6 fte in de middenbouwgroep. Zie jij 
een combinatie van deze twee functies zitten? Dat kan ook! Aangezien wij komende periode 
sterk gaan groeien zijn wij flexibel en worden jouw wensen meegenomen in je benoeming.  

• Leeuwesteyn is één van de 30 basisscholen behorend bij stichting PCOU. 

• PCOU heeft een eigen academie met talloze ontwikkelingsmogelijkheden om je eigen 
loopbaan mede vorm te geven.  

• Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en is conform CAO PO. 

Bij interesse, stuur je motivatie en CV dan uiterlijk 13 april aan: directie@kcleeuwesteyn.nl.  
Je krijgt een bevestiging van ontvangst en bij een match nodigen we je graag uit voor een persoonlijk 
gesprek op 20 of 21 april (middag).  

Kom je liever eerst een keer langs voor koffie of draai je een keer mee om onze fantastische kinderen 
en ons topteam te leren kennen? Je bent meer dan welkom! Bij interesse of bij vragen kun je bellen 
of mailen met de directeur van kindcentrum Leeuwesteyn: Annemieke Veeneman, via 06-43429553 
of a.veeneman@kcleeuwesteyn.nl.  

Vacature groep 1-2-3 

Vacature groep 4-5-6 
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