
  
 

  
 
IKC Prins Constantijn is een kindcentrum in Goor 
met daarbinnen een basisschool met ong. 145 
leerlingen, verdeeld over 6 groepen. We zijn een 
moderne school waarin iedereen welkom is en 
leerlingen leren elkaar te respecteren. We hebben 
een aantrekkelijk schoolgebouw met volop 
mogelijkheden om binnen en buiten de klas te 
leren. We bieden waarde(n)vol onderwijs waarmee 
we willen zeggen dat we elk kind de nodige ‘bagage’ 
willen meegeven voor zijn/haar toekomst. 
 
Samen met kinderopvangorganisatie Partou vormen 
we een omgeving waar de kinderen met en naast 
elkaar, zonder tussendeuren, spelen en leren. We 
voelen ons één team dat samenwerkt om voor een 
optimale doorgaande lijn te zorgen voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar! 
 
Ons onderwijs kenmerkt zich door veel aandacht 
voor spelend en ontdekkend leren in de 
onderbouw. In de bovenbouw is er, naast het 
aanbod voor de basisvakken, ook groeps-
overstijgend projectonderwijs en creatief ‘Atelier.’ 
 
We werken er met z’n allen aan om voor elk kind 
een fijne leeromgeving te creëren. Dit doen we 
volgens de KiVa-methodiek onder het motto: 
‘Samen maken we er een fijne school van!’ 
 
Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.prinsconstantijngoor.nl 
 

 
 
IKC Prins Constantijn zoekt met ingang van  
9 januari 2023 een:  
 

  Groepsleerkracht (groep 1/2) 
 

          parttime (wtf. 0,4 - do/vrij) 
 
Het betreft een tijdelijke aanstelling tot 31 juli 2023. 
 
Wij zoeken iemand die:  
 

- over goede organisatorische en didactische 
vaardigheden beschikt;  

- affiniteit heeft met de doelgroep kleuters; 
- vanuit thematisch werken en spelend leren 

kan zorgen voor een verantwoord 
onderwijsaanbod 

- oog heeft voor het individuele kind en om kan 
gaan met de individuele verschillen in een 
groep; 

- in staat is een veilig en warm pedagogisch 
klimaat te creëren; 

- doortastend, professioneel en invoelend kan 
communiceren; 

- constructief kan samenwerken met collega’s; 
- bij voorkeur enige ervaring heeft 

 
Wij bieden:  
 
- een fijne werkomgeving met een gedreven en    
  enthousiast team dat openstaat voor vernieuwing;  
- ruimte voor eigen inbreng en initiatief;  
- geweldige leerlingen en positief betrokken ouders! 
 
Ben je geïnteresseerd in de vacature, stuur je 
sollicitatie dan, per mail, voor 1 december 
aanstaande naar:  
 
IKC Prins Constantijn 
t.a.v. Michiel van ‘t Erve, directeur  
info@prinsconstantijngoor.nl 
 
Rozenstraat 4  
7471 JN Goor  
0547-292070 
06-10201090 
 

  
 

  

 


