Een enthousiaste collega die een actieve bijdrage levert aan kansengelijkheid voor kinderen (0-14 jaar) uit Tilburg West.
Hiervoor ontwikkel je een wijkbreed programma dat aanvullend is op het aanbod binnen de basisscholen en
overeenstemt met de visie van de scholen. Je bent de schakel tussen scholen, de wijk en de verschillende organisaties
binnen en buiten de wijk en je bent in staat deze aan elkaar te verbinden.
Als combinatiefunctionaris lezen/taalverwerving bestaat jouw werk vooral uit het ontwikkelen, verbinden en
het faciliteren van initiatieven rondom taalverwerving in de wijk.
Door jouw enthousiasme en coördinatie krijgt taalverwerving een nog sterkere positie binnen Tilburg West en door jou
worden inwoners gemotiveerd om te lezen!

• Een autonome en afwisselende functie voor gemiddeld 10 uur per week
• De inzet is flexibel en gezamenlijk wordt bepaald hoe deze uren het best verdeeld kunnen worden over de week en
het jaar
• Detachering is bespreekbaar
• De functie is in eerste instantie voor een jaar. Bij goed functioneren wordt de functie verlengd tot en met het einde
van het driejarige project

Om 9:00 uur sluit je aan bij het wijkbrede overleg tussen schoolleiders en intern begeleiders. Op de agenda staat een
brainstormsessie hoe leesmotivatie bij kinderen te stimuleren. Aansluitend drink je een kop koffie met de leesconsulent
die je meer vertelt over de stimulerende activiteiten die geboden worden binnen de scholen in Tilburg West.
Je vertrekt naar het consultatiebureau waar je samen met de wijkverpleegkundige verder werkt aan het project dat
jullie samen opzetten om lezen bij jonge kinderen te stimuleren. Direct hierna lunch je bij de ouderkamer, waar je in
gesprek gaat met een groep ouders uit de wijk over de plaats van lezen binnen het gezin.
’s Middags werk je achter je computer en werk je enkele initiatieven en projectplannen verder uit.
Aan het eind van de dag loop je een ronde met de jongerenwerker uit de wijk en spreek je met enkele jongeren die in
het park spelen. Daar vang je op dat er een bekend vlogger is in de wijk, die je besluit volgende week eens te bellen.

Stuur dan een motivatiebrief en CV vóór 3 december naar ineke.keultjes@xpectprimair.nl

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Ineke Keultjes | ineke.keultjes@xpectprimair.nl | 06 13140486

