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Kleuterleerkracht (0,6 - 0,8 FTE) 

KC-De Stern 

 

Wie zoeken wij? 

Na de herfstvakantie start er een nieuwe groep kleutergroep op KC De Stern. We zijn opzoek naar 
een warme, lieve kleuterjuf die structuur biedt aan onze kleuterklas. De kleuterleerkracht is bekend 
met het werken vanuit het vrije spel en weet vanuit de fantasie van het kind tot leren te komen. En 
de kinderen te voeden zodat zij tot ontwikkeling kunnen komen. 

Wie zijn wij? 

Park16Hoven is de nieuwe, groene wijk Park16Hoven in Rotterdam. KC De Stern is een KindCentrum 
waar met een rijke speel- en leeromgeving de kinderen van 0 tot 12 kunnen leren en spelen met 
hart, hoofd en handen. 

Ons team bestaat uit open en leergierige professionals die van en met elkaar leren. Binnen de 
vastgestelde lesstof en de leerdoelen geven we zelf invulling aan onze lessen. Naast taal, rekenen en 
digitale vaardigheden, krijgen de kinderen ook les in vakken zoals schilderen, tekenen, toneel en 
muziek. Vanuit verwondering onderzoeken wij alles en behouden steeds het goede. Ons natuurlijk en 
eigentijds onderwijs is continu in beweging. We bakken ons eigen brood en eten fruit en groenten uit 
onze moestuin. We inspireren onze kinderen door verhalen en het zingen van liederen. 

Welke talenten heb jij? 

• Je kijkt en luistert naar je leerlingen en biedt het kind zowel een geborgen als uitdagende 
plek waar balans en structuur in zit; 

• Het afstemmen van onderwijsdoelen, inhoud en didactiek gaat je goed af; 

• Samen met collega’s werken met de kinderen, ze laten leren vanuit het spel; 

• Het lesgeven vanuit de vrije schoolgedachten is jou niet vreemd; 
 

Wat bieden we jou? 

• Een enthousiast en gezellig team van onderwijs professionals; 

• Onderwijsvorm in een 5 gelijke dagenmodel met een continurooster; 

• Onze voorkeur gaat uit naar iemand in bezit van een NMV- certificaat of een VPA- diploma. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met directeur mevr. S. Nederlof. 
s.nederlof@kindenonderwijsrotterdam.nl (010 - 790 11 61). 

Of neem een kijkje op de website www.kc-destern.nl. Graag ontvangen wij een korte motivatie en CV 
per mail . De procedure bestaat uit een sollicitatie gesprek, een proefles en is er een referentiecheck. 
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