
 
Aangenaam, Taalcentrum Almere 
Wij zijn een school in Almere voor leerlingen van 4 tot 18 jaar, die het Neder-
lands nog niet beheersen. Bijvoorbeeld omdat ze thuis een andere taal spreken 
of nieuw zijn in Nederland. Denk aan kinderen van expats of arbeidsmigranten. 
In het basisonderwijs hebben we zo’n 450 leerlingen van verschillende nationali-
teiten, verdeeld over meerdere locaties. Bij alle lessen besteden we nadrukkelijk 
aandacht aan de Nederlandse taal. Daarnaast krijgen onze leerlingen extra Ne-
derlandse les met aandacht voor klanken, woordenschat, zinsbouw en werk-
woorden. De basisschoolleerlingen blijven meestal 1 jaar bij ons en stromen dan 
door naar het reguliere onderwijs. Naast de lessen die we op onze eigen locaties 
verzorgen, bieden we ambulante begeleiding bij taalonderwijs op reguliere 
scholen. 
  
Naar wie zijn wij op zoek?  
Je bent een toegewijde, open en nieuwsgierige Intern Begeleider en je kunt 
goed samenwerken..  
Je bent medeverantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school en je hebt 
coördinerende, begeleidende en coachende taken. 
Je helpt de leerkrachten en de ouders met hulpvragen over de leerlingen, voert 
gesprekken met ouders, leerkrachten en externen.  
Je bent vaardig in het door ontwikkelen van een zorgstructuur en je hebt prakti-
sche kennis op het gebied van zorgvragen.  
Je hebt bij voorkeur de opleiding tot Intern Begeleider of de Master SEN succes-
vol afgerond.  
 
Wat bieden wij jou?  
Een tijdelijk dienstverband voor één schooljaar met uitzicht op een vaste aan-
stelling.  
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-PO en je salaris wordt ingeschaald 
op L11.  
 
Zo leuk is werken bij ons. 
Als je bij ons komt werken, kom je in een team van zo’n 70 collega’s die ook in 
het primair onderwijs van Taalcentrum Almere werken en die allemaal houden 
van de bijzondere dynamiek van een internationale omgeving. Elke week ver-
welkomen wij nieuwe leerlingen. Wat werken bij Taalcentrum Almere extra bij-
zonder maakt, is dat leerlingen heel dankbaar zijn en met plezier naar school 
komen. Door hun gedrevenheid zie je ze elke dag groeien! Dat zien hun ouders 
ook en met hen hebben we dan ook goed contact. 

 
Solliciteren  
Wil je als Intern Begeleider bij ons aan de slag? Mail je 
motivatiebrief met cv naar direc-
tie@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 Yo-
landa spreken? Mail dan je nummer naar haar, dan 
neemt ze zo snel mogelijk contact op met je. Wij en on-
ze leerlingen kijken ernaar uit om kennis met je te ma-
ken 

 

Vacature 

Intern Begeleider basisonderwijs midden-
bouw (0,6-0,8fte) 


