
Vacature
Stichting AURO is binnen de gemeente De Ronde Venen per 01-01-2022 of zo spoedig

daarna op zoek naar een betrokken en enthousiaste

LEERKRACHT TAALKLAS DE RONDE VENEN
(bovenschoolse voorziening primair onderwijs)

Werkgever Stichting AURO
Functiewaardering CAO-PO, schaal L11
Omvang minimaal 0,6 fte (ca. 24 uur per week)
Benoeming Jaarcontract met uitzicht op vaste aanstelling
Werkgebied Taalklas op één van de reguliere basisscholen en/of de scholen

waar de kinderen staan ingeschreven

Context

Anderstalige kinderen in het basisonderwijs die nog niet zo lang in Nederland zijn, spreken
meestal nog onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien in de reguliere groepen.
Voor deze kinderen hebben de schoolbesturen in samenwerking met de gemeente en
samenwerkingsverband Passenderwijs een bovenschoolse voorziening in de vorm van een
taalklas opgezet.

Als leerkracht van de taalklas werk je met leerlingen uit groep 3 t/m 8. Met een intensief
programma, in kleine groepen met een veilige leeromgeving, geef je individuele
ondersteuning. De nadruk ligt op de Nederlandse taal, maar er is ook ruimte voor interactie
met andere leerlingen. Het doel is de kinderen zich zo te laten ontwikkelen dat ze deel
kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Goed contact met de andere leerkrachten én
met ouders is hierbij onmisbaar.

Als leerkracht kun je worden ingezet in de bovenschoolse taalklas maar mogelijk ook
ambulant op de scholen waar de kinderen staan ingeschreven die in aanmerking komen
voor een aanvullend taalaanbod.

Je krijgt te maken met een zeer gedifferentieerde groep leerlingen. Zowel het startniveau van
de Nederlandse taal als ook het niveau van onderwijs, dat is bereikt in het land van herkomst,
kan erg variëren. Er wordt gewerkt met lesmethodes uit het primair onderwijs, maar ook met
specifieke NT2-methodes voor kinderen en jongeren.

Wat ga je doen?

● Bieden van intensief taalonderwijs aan nieuwkomers binnen de taalklas en/of op de
school van inschrijving;

● Ontwikkelen van een onderwijsprogramma gericht op taalstimulering;
● Planmatig monitoren van vorderingen van leerlingen;
● Organiseren van resultaatgesprekken;
● Zorgdragen voor een warme overdracht bij terugstroom naar de school van

herkomst.
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Over welke kennis en vaardigheden beschik je?

● Je bent in het bezit van een pabo-diploma en kent de wereld van de basisschool en
de gangbare werkmethodieken;

● Bij voorkeur beschik je over kennis van en ervaring met NT2-methodieken en het
aanleren van de Nederlandse taal aan anderstalige kinderen of jongeren (NT2
certificering is een pré);

● Je bent in staat een veilig pedagogisch klimaat te scheppen in een groep welke
wordt gekenmerkt door een wisselende samenstelling;

● Je hebt affiniteit met anderstalige leerlingen en in staat aan te sluiten bij de
belevingswereld van nieuwkomers;

● Je bent in staat bij de warme overdracht naar de school van inschrijving
handelingsadviezen mee te geven.

Wat bieden wij?

● Salariëring tussen €2.500,- en €4.200,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
● Continuïteit in contact;
● De schooldirecteur waar de taalklas gevestigd is, is je vaste aanspreekpunt;
● Intensieve collegiale samenwerking binnen je vakgebied met een collega leerkracht

van de andere taalklas;
● Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door onder andere coaching, na- en

bijscholing, deelname vakgroepen en een tegemoetkoming in relevante
opleidingskosten.

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze veelzijdige functie en ben jij die leerkracht die jonge
anderstalige leerlingen de Nederlandse taal aan kan leren én ze snel thuis kan laten voelen
op school en tussen leeftijdsgenoten?

Dan kijken wij uit naar jouw motivatiebrief voorzien van CV, die je kunt dit sturen naar
directie@obs-eendracht.nl

Na briefselectie worden er op 8 november 2021(einde middag/begin avond) de eerste
gesprekken gepland.

Wees welkom!
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