VAC AT U R E

Aangenaam,
Taalcentrum Almere
Hoewel we steeds bekender

Leerkracht
basisonderwijs

worden, weet nog niet iedereen

Onder-, midden- en bovenbouw
Fulltime of parttime

andere taal spreken of nieuw zijn

We groeien en zijn op zoek naar jou!

zo’n 360 leerlingen van verschillen-

We groeien snel en leerlingen staan te popelen om bij ons les te krijgen. Daarom

meerdere locaties. Bij alle lessen

zijn wij hard op zoek naar leerkrachten. Als nieuwe collega heb je uiteraard je

besteden we nadrukkelijk aandacht

lesbevoegdheid, werk je graag met verschillende culturen en hou je van taal. Als

aan de Nederlandse taal. Daarnaast

je je daarnaast ook in onderstaande punten herkent, dan pas je goed bij ons.

krijgen onze leerlingen extra

• Je vindt het fijn om leerlingen te helpen met hun sociaal-emotionele ontwikke-

Nederlandse les met aandacht voor

ling. Je geeft ze zelfvertrouwen, door ze op een positieve manier te stimuleren.
• Je bent flexibel en kunt goed differentiëren. Er komen regelmatig nieuwe

wie wij zijn. Daarom vertellen we
je graag wat meer over ons. Wij
zijn een school in Almere voor
leerlingen van 4 tot 18 jaar, die het
Nederlands nog niet beheersen.
Bijvoorbeeld omdat ze thuis een
in Nederland. Denk aan kinderen
van expats of arbeidsmigranten.
In het basisonderwijs hebben we
de nationaliteiten, verdeeld over

klanken, woordenschat, zinsbouw
en werkwoorden. De basisschool-

leerlingen in je klas die een ander niveau hebben en elke vakantie stromen er

leerlingen blijven meestal 1 jaar

leerlingen uit.

bij ons en stromen dan door naar

• Je vindt het leuk om leerlingen meer over ons land en onze cultuur te vertellen.

het reguliere onderwijs. Naast de

• Je bent graag onderdeel van een team. We werken op verschillende

lessen die we op onze eigen locaties

momenten groepsdoorbroken en je hebt dus veel contact met je collega’s.
• Je bent NT2-specialist. Of je hebt niet de papieren, maar vindt het wel leuk
om les te geven in Nederlands als tweede taal. In dat geval kun je met ons
interne inwerkprogramma prima uit de voeten. Op termijn bekijken we samen
of je de opleiding wilt volgen en of wij die voor je kunnen faciliteren.

verzorgen, bieden we ambulante
begeleiding bij taalonderwijs op
reguliere scholen.

Zo leuk is werken bij ons
Als je bij ons komt werken, kom je in een team van zo’n 50 collega’s die ook

Functie in het kort

in het primair onderwijs werken en die allemaal houden van de bijzondere
dynamiek van een internationale omgeving. Elke week verwelkomen wij
nieuwe leerlingen. Voor Nederlands werken we daarom groepsdoorbroken,

Werkplek
Almere

maar je hebt wel je eigen stamgroep met zo’n 15 leerlingen. Wat werken bij
Taalcentrum Almere extra bijzonder maakt, is dat leerlingen heel dankbaar
zijn en met plezier naar school komen. Door hun gedrevenheid zie je ze elke

Aantal dagen
In overleg

dag groeien! Dat zien hun ouders ook en met hen hebben we dan ook goed
contact.

Startdatum
Liefst zo snel mogelijk

Onze school is organisatorisch sterk. Alles is goed geregeld, zodat jij meer
tijd hebt voor het lesgeven dan op een reguliere school. Dat we meerdere
onderwijsassistenten hebben, helpt daar ook bij. Je hebt intensief contact

Salaris
Conform CAO, schaal L10

met je collega’s en de onderlinge sfeer is warm en positief. We zijn een
hecht team en doen het sámen!

Solliciteren
Wil je als leerkracht bij ons aan de slag? Mail je motivatiebrief met cv naar
directie@taalcentrumalmere.nl. Wil je eerst nog wat meer informatie? Op
onze website lees je wie we zijn en wat we doen. En wil je een rondleiding
door onze school? Neem dan contact op met Yolanda Halbesma. Ze is te
bereiken via directie@taalcentrumalmere.nl. Wil je Yolanda spreken? Mail
dan je nummer naar haar, dan neemt ze zo snel mogelijk contact op met je.
Wij en onze leerlingen kijken ernaar uit om kennis met je te maken!

036 767 05 20 |

info@taalcentrumalmere.nl |

Sesamstraat 1, 1313 GS Almere |

www.taalcentrumalmere.nl

