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Per 1 oktober 2019 zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Leerkracht 0,8-1,0 wtf
basisschool de Zuidwester / Taalschool
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd?

Onze school is gevestigd in de wijk
Korvel en telt zo’n 230 leerlingen;
verdeeld over 11 groepen en een
Taalschool vanuit Plein013

een enthousiaste leerkracht die;
▪ op maandag t/m woensdag
werkzaam is in de Taalschool;
▪ op donderdag en vrijdag
afwisselend werkzaam als
leerkracht werkzaam is binnen
de school met groepstaken en
ondersteunende taken;
▪ iemand die geïnteresseerd is in
tweede taalverwerving
▪ voor nieuwkomers iets heel
bijzonders betekenen.
▪ brede onderwijservaring heeft
met kennis van de leerlijnen van
groep 3 t/m 8.
▪ goed bekend is met het proces
van aanvankelijk lezen.
▪ goed is in organiseren, flexibel,
autonoom en stressbestendig is.
▪ affiniteit heeft met de doelgroep
en in staat is om een veilige
leeromgeving te creëren.

▪ een tijdelijk dienstverband
voor een jaar met de intentie
deze aansluitend om te zetten
in een vast dienstverband;
▪ een aanstelling bij Xpect
Primair. Hiervan wordt je
voor 0,6 wtf gedetacheerd
naar Plein013;
▪ een kans je te ontwikkelen tot
taalexpert;
▪ fulltime ondersteuning van
een onderwijsassistent;
▪ een team van Schakelklassen
en ondersteuning door de
coördinator en collega’s.

Stuur dan een
motivatiebrief en CV vóór 19
september naar

Xpect Primair bestaat uit twintig
nauw samenwerkende authentieke,
autonome,
sociaal-katholieke scholen voor
primair onderwijs. Om kinderen
optimaal te laten ontwikkelen is
niet alleen een prettige, veilige en
duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking
tussen school, ouders en andere
partijen. Xpect Primair wil midden
in de Tilburgse samenleving staan
en zoekt daarom de samenwerking
actief op.

Solliciteren voor wtf 0,6
leerkracht Taalschool of wtf 0,4
leerkracht regulier behoort tot
de mogelijkheden.

Voor vragen over de
Taalschool:
Jet van Zantvoort,
coördinator Schakelklassen.
j.v.zantvoort@plein013.nl
(06-51230154)

Basisschool De Zuidwester is een
kleurrijke buurtschool. Kinderen en
ouders van allerlei
geloofsovertuigingen en
nationaliteiten vormen samen met
het team een school, waar we trots
op zijn. Wij vinden het belangrijk
onze leerlingen een veilige plaats
met een warm pedagogisch klimaat
te bieden, waarin zij kunnen groeien
tot verantwoordelijke en
(zelf)kritische mensen, die met een
gevoel van respect en vertrouwen
deel kunnen nemen aan onze steeds
veranderende samenleving.

andy.degraaf@xpectprimair.nl

Meer informatie over deze
vacature?
Andy de Graaf
Directeur
013-4683504 of
06-34005670
Meer informatie over de
Taalschool?
www.plein013.nl onder
projecten.

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en
vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

