Werken op een jong en (bijna) tweetalig IKC op
de Amsterdamse Zuidas?
Kindercampus Zuidas is een integraal kindcentrum vlak naast de Amsterdamse Zuidas. De
Kindercampus groeit. Op dit moment hebben we 11 onderwijsgroepen, we starten dit jaar
met een 12e groep en we groeien door naar 17 groepen. Het kinderdagverblijf heeft vier
groepen, we hebben een halve dag opvanggroep en we hebben vijf groepen buitenschoolse
opvang.
We zijn altijd op zoek naar goede, enthousiaste medewerkers, zowel voor de opvang als
voor het onderwijs.
Het is extra leuk als je geïnteresseerd bent in of een multiculturele achtergrond hebt en/ of
meertalig bent, net als zo’n 50% van onze populatie. Je hebt in ieder geval veel interesse in
het werken met een internationale populatie.
We besteden veel aandacht aan zowel Nederlandse als Engelse taalverwerving. Binnen het
IKC werken we met thema’s, onderzoeksvragen en sociaal culturele praktijken. Er is een
nauwe samenwerking tussen alle onderdelen van het IKC: school, het kinderdagverblijf, de
peuteropvang en de buitenschoolse opvang.
Heb je interesse om te werken op ons IKC?
Neem dan gerust contact met ons op en we kijken naar de mogelijkheden.
Voor onderwijs, mail naar: miriam@kindercampuszuidas.nl
Voor opvang, mail naar: cdejong@kinderrijk.nl
Kindercampus Zuidas is een samenwerking tussen stichting Openbaar Onderwijs aan de
Amstel en Kinderrijk. Openbaar Onderwijs aan de Amstel verzorgt openbaar onderwijs in
Amsterdam Zuid en Centrum. Een boeiend gebied met 22 scholen ( Dalton,
ontwikkelingsgericht, Montessori, kunstmagneet), die goed samenwerken. Alleen goed
onderwijs is niet voldoende. Onze leerlingen hebben een breed en uitdagend aanbod nodig.
We vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals de ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de toekomst gericht, we leggen de lat hoog, we zijn
eigenwijs en bevlogen.

Nadere informatie over de Kindercampus kun je vinden op onze website
www.kindercampuszuidas.nl en bekijk: https://www.youtube.com/watch?v=7wwbcB3AGBc
Wil je meer informatie? Bel naar Miriam Heijster ( directeur Kindercampus Zuidas):
06-14393617.

