
  Intern begeleider m/v 
WTF 0,5 - 0,7 (3 - 4 dagen, werkdagen in overleg)

De Morgenster en de Petraschool gaan samen met kinderopvangorganisaties  

deel van uit maken van één IKC. Samen ontwikkelen tot wereldverkenners gaan we doen vanuit onze christelijke visie.  

We willen kinderen uitdagen, verbinden en tot ontwikkeling brengen.  Dat is concreet zichtbaar in onze mindset-manier van werken 

en inzet op coöperatieve vaardigheden. Nu zijn we nog verspreid over 3 gebouwen. In 2025 hopen we het nieuwe pand te openen. 

Onze focus voor de komende jaren ligt op kwaliteit van onderwijs, thematisch werken en sociaal emotionele vorming.  

Wil jij hier samen met een ervaren IB-er de zorg voor je rekening nemen?

CNS Nunspeet zoekt per 1 augustus 2023 een

 Wij bieden: 

 • Uitdagende baan in een professionele omgeving

 • Inschaling in LC

 • Een warme overdracht door de huidige IB-er van de bovenbouw

 • Een ervaren tweede IB-er en betrokken directeur 

 • Een ervaren, betrokken en collegiaal team

 • Een netwerk van IB-collega’s binnen CNS

 Ben je ...

 •  In het bezit van een passende opleiding voor IB’er of bereid die te gaan halen?

 • Een bouwer die wil gaan voor kwaliteit en kwaliteitszorg?

 • Een verbinder die collega’s verder kan helpen?

 • 3 - 4 dagen beschikbaar?

 • Overtuigd van je christelijk geloof?

 • Een teambouwer?

 • Ervaren met hoogbegaafdheid?

 • Bekend met de leefwereld van het jonge kind?

 Interesse?

  Kun jij hierop ja zeggen? Stuur dan je CV en korte motivatie per 

mail naar mattheopijnacker@cnsnunspeet.nl. Wil je meer 

weten over de Morgenster? Kijk dan op de site of neem  

contact op met de directeur Mattheo Pijnacker Hordijk: 

06 - 48 69 29 80. Reageren kan tot 11 april 2023. 

Gesprekken vinden plaats op woensdag 19 april 2023,  

een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Korte omschrijving van CNS

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk 

Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet verzorgt 

sinds 1965 protestants christelijk onderwijs op 

vijf basisscholen in Nunspeet en Elspeet. Het 

onderwijs wordt gegeven vanuit een levende 

relatie met Jezus Christus. Samen vormen we een 

vereniging die samenwerken aan dit koersplan. 

Daarin staan samenwerking, professionalisering 

en profilering centraal. Vanuit de belofte aan het 

Nunspeetse kind proberen we voor iedereen een 

passend aanbod te geven. 

Meer informatie: www.cnsnunspeet.nl

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN  
UITDAGENDE BAAN?

De school waar uw kind zich thuis voelt...
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