Wil jij mee bouwen aan ons nieuwe integraal inclusieve kindcentrum?
Wij zoeken per direct een professional met lef!
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Wie zijn wij?
In het Hart van het Hout is een integraal kindcentrum, waar professionals in onderwijs, opvang en zorg
vanuit één visie, en als één team samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen van 2 -13 jaar. Bij
ons telt en doet ieder kind mee, in een omgeving waarin alle kinderen samen kunnen opgroeien en
zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Ons kindcentrum is volop in ontwikkeling. Dit zorgt voor dynamiek, energie en veel momenten waarop
we samen kunnen leren. We hebben een open cultuur en samen opleiden hoog in het vaandel staan.
Bij ons kun je rekenen op coaching en begeleiding. De professionals in ons kindcentrum werken in
een doorgaande lijn, vanuit positiviteit en vertrouwen aan de ontwikkeling van kinderen.
Wie ben jij?
Ben jij positief ingesteld, flexibel en op zoek naar nieuwe ervaringen? Ben jij nieuwsgierig naar
kinderen, zie jij hoe verschillend ze zijn en ben je oprecht geïnteresseerd in wat hen boeit en drijft?
Iemand die zelf kan schetsen en tekenen, en daar een vol palet aan kleuren voor gebruikt? Durf jij
anders vast te houden en kun jij een omgeving inrichten die kinderen ondersteunt in het zelfsturend
leren? Durf jij anders te zijn, en met trots naar buiten treden met je kwaliteiten? Vind jij het in
verbinding zijn met kinderen, collega’s en ouders essentieel en stop je daar graag veel energie in?
Kortom kun jij vanuit je pedagogisch kompas met pedagogisch tact aansluiten bij iedereen die
betrokken is bij ons kindcentrum, dan adviseren we je om te reageren!
Nieuwsgierig?
De benoeming loopt in eerste instantie tot en met 31-7-2021, met een mogelijkheid tot verlenging. Bij
interesse nodigen we je uit op persoonlijke wijze te reageren. N.a.v. je sollicitatie gaan we graag met
je in gesprek om te kijken of er een match is. Een bezoek aan ons kindcentrum is onderdeel van het
proces.

Meer informatie; www.inhethartvanhethout.nl
Contactpersonen: Judith Geubbels en Marlon van Asten-Klaasen of via email
directie@inhethartvanhethout.nl

