Per 1 augustus 2021 zoeken wij een enthousiaste

Leraar Taalschool (0,8-1,0 wtf)
Basisschool Don Sarto
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

Basisschool Don Sarto is de wijkschool van
de gezellige wijk Broekhoven. Momenteel
telt basisschool Don Sarto ongeveer 170
kinderen verdeeld over 8 reguliere
groepen en één Taalschool.

Een enthousiaste leerkracht die:

▪ Een kans je te ontwikkelen tot
taalexpert;
▪ Bij voldoende leerlingen bieden we
(evt. gedeeltelijke) ondersteuning van
een onderwijsassistent;
▪ Een team van Schakelklassen en
ondersteuning door de coördinator en
collega’s;
▪ Een tijdelijk dienstverband voor een
jaar met de intentie deze aansluitend
om te zetten in een vast
dienstverband;
▪ Een aanstelling bij Xpect Primair.
Hiervan word je voor 1,0 wtf
gedetacheerd naar T-Primair;

Stuur dan een motivatiebrief en CV
vóór 28 juli 2021 naar
nikkie.vangroenendaal@xpectprimair.nl

Xpect Primair bestaat uit zesentwintig 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.

Het betrokken team van basisschool Don
Sarto verzorgt iedere dag met veel plezier
onderwijs. Er is een grote verbondenheid
tussen de school, de wijk en
samenwerkingspartners. Samen streven
we naar een optimale ontwikkeling voor
ieder kind. Wij geloven dat dit pas mogelijk
is als een kind zich veilig en gezien voelt.

▪ Gelooft in eigen kunnen om onze Taalschool
leerlingen op een passend niveau te brengen;
▪ Streeft naar een optimale integratie voor
onze taalschoolleerlingen door verbinding te
zoeken met de andere groepen;
▪ Geïnteresseerd is in tweede taalverwerving;
▪ Voor nieuwkomers iets heel bijzonders wil
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.

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

Meer informatie over deze vacature?
Nikkie van Groenendaal
Directeur
013-5421152
Meer informatie over de Taalschool?
www.plein013.nl onder projecten.
Voor vragen over de Taalschool:
Maaike Delfgaauw, coördinator
Schakelklassen.
m.delfgaauw@plein013.nl

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

