Vacature Nieuwkomersschool De Schakel
Met ingang van 6 april zijn wij op zoek naar een
Leerkracht (groep 3 t/m 8) wtf 1 voor de maandag t/m vrijdag
De Schakel hanteert een 5 gelijkendagenmodel met lesdagen van 8:30 tot 14:00 uur.
De werkzaamheden zullen bestaan uit het uitvoeren van zowel les- als niet-lesgebonden taken in het kader van
het verzorgen van een lesaanbod voor kinderen in de leeftijdsfase van groep 3 t/m 8, in een groep van maximaal
15 leerlingen. De kinderen beheersen de Nederlandse taal niet of nauwelijks. Daarnaast hebben kinderen door
gebeurtenissen in hun (recente) verleden mogelijk nog geen ervaring met een schoolsysteem en spelen er bij de
verschillende kinderen verschillende problematieken (waaronder trauma’s, hechtingsproblematieken etc.).
In deze school is de hoofddoelstelling kinderen binnen één leerjaar de basis van de Nederlandse taal te leren
(zodat zij in kunnen stromen in het reguliere onderwijssysteem). Daarnaast is er uiteraard aandacht voor het
aanpassen aan het Nederlandse schoolsysteem en het wonen en leven in Nederland. De Schakel is op dit
moment gehuisvest aan de Oranjelaan 7, te Ede.

Herken jij jezelf in onderstaand profiel?











Affiniteit en ervaring met de hierboven beschreven doelgroep;
Aantoonbare kennis en ervaring met NT-2 onderwijs;
Heeft aantoonbare kennis en ervaring in omgang met leerlingen met traumatische ervaringen;
Kennis van de leerlijnen in alle groepen en kan hierin direct schakelen;
Uitstekend in staat een gedifferentieerde groep te managen, vooral op individueel niveau;
In staat de juiste werkvorm bij het juiste doel te zoeken;
In staat interactief en coöperatief te werken;
In staat het spreektempo aan te passen aan het niveau van nieuwkomers;
Krachtig in non-verbale informatie;
Flexibiliteit en betrokkenheid zijn voorwaardelijk.

Laat uiterlijk maandag 27 maart aan coördinator Karin Brugel via de mail brugel@nieuwkomersschooldeschakel.nl weten dat je hiervoor graag in aanmerking komt. We ontvangen graag een korte motivatiebrief
met CV.
Indien je in dienst bent van CNS, Proominent of SKOVV behoort detachering tot de mogelijkheden. Directe
beschikbaarheid is van belang. Gesprekken zullen z.s.m. daarna plaatsvinden.
Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met, Karin Brugel. Zij is bereikbaar op het
volgende telefoonnummer: 06-50 42 17 31.

