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MET SPECIAAL GEVOEL VOOR TAALMET SPECIAAL GEVOEL VOOR TAALMET SPECIAAL GEVOEL VOOR TAAL

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor 0,4 fte die als specialisatie
begeleiding van NT2 en TOS leerlingen heeft

Kijk op onze website stichtinginitia.nl/vacatures voor de volledige vacature

 GEZOCHT:TALENTVOOR TAAL!



VANAF 1 FEBRUARI 2023
ZOEKEN WIJ ZO SNEL MOGELIJK

EEN GEWELDIGE COLLEGA VOOR0,4 FTE.

Stichting Initia bestaat uit vijf scholen voor primair onderwijs in de gemeente Dongen. De scholen hebben ieder een eigen
onderwijsconcept en de gemeenschappelijke visie dat het welbevinden van de leerlingen de basis is voor de ontwikkeling tot
zelfbewuste, sociaalvaardige, weerbare en kritische jonge mensen.

We werken met zogenoemde leerlabs waarin onze leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning ontvangen. Zo is er een
Leerlab SEL (sociaal-emotioneel leren), Leerlab HB (hoogbegaafdheidsonderwijs) en een Leerlab Taal; de taalsetting. Voor
deze taalsetting zijn wij per 1 februari 2023, of snel daarna, op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor 0,4 fte. De taalsetting
huisvest in basisschool de Vlinderboom in Dongen. In de taalsetting wordt, middels een intensieve samenwerking met Auris,
een deel van de NT2-leerlingen en leerlingen met een arrangement opgevangen. Zij worden op gezette momenten
ondergedompeld in en met taal. 

Op maandag van 8.30 tot 14.30u verwelkomen wij leerlingen van onze scholen uit groep 1/2. Op woensdagochtend van 8.30 tot
12.30u zijn dit de leerlingen uit groep 3 t/m 5. De leerkracht van de taalsetting werkt samen met de ambulant dienstverlener
vanuit Auris. Samen zorg je voor ‘gewoon goed onderwijs’  voor deze leerlingen waarbij veel aandacht is voor taal en
woordenschat. Je werkt hierin intensief samen, bereidt samen een thema voor, je zorgt voor de verbinding en verslaglegging
naar de vaste leerkracht van het kind en sluit aan bij grote overleggen.

We zoeken een leerkracht die…
- Met voorkeur, op maandag en woensdag aan de slag wil gaan in de taalsetting. 
- Interesse en/of kennis heeft in het werken met NT2-leerlingen.
- Nieuwsgierig is naar TOS.
- De leerlingen ‘ziet’ en geduld heeft. 
- Trots is op de kleine stapjes.
- Zichzelf kan verplaatsen in hoe het is om een andere taal te leren.
- Het als een uitdaging ziet om samen te werken met leerlingen van verschillende leeftijden.

Wij bieden jou…
- Een tijdelijke aanstelling voor 12 maanden met uitzicht op vast per 1 februari 2024.
- Inschaling in LB of LC-schaal.
- Een organisatie waar we ernaar streven dat jouw tijd voornamelijk gaat naar onderwijs en
minder naar randzaken.
- Een heel gezellig team met volop mogelijkheden om jezelf mee te ontwikkelen.
- Korte lijntjes met directeur, kwaliteitscoördinator en leerkrachten.
- Mogelijkheid om deel te nemen aan het fietsplan.

Als je geïnteresseerd bent, dan…
… Stuur je een motivatiebrief en CV voor 15 januari 2023 naar Erika Matijsen via erikamatijsen@stichtinginitia.nl. Voor meer
informatie kun je ook via hetzelfde mailadres contact opnemen.
De gesprekken zijn op dinsdag 17 januari 2022.
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