Vacatures NT-2 leerkrachten
Wtf 0,8
• Leerkracht middenbouw NT-2 (0,4)
• Leerkracht onderbouw NT-2 (0,4)
Aanleiding
Sinds oktober 2016 is aan de Jachthuisweg in Heemserveen een opvangcentrum voor
asielzoekers gevestigd. Op deze locatie is tevens een nieuwe school “De OpStap” geopend
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Het leerlingaantal van de school schommelt op dit moment rond de 100 leerlingen, verdeeld
over 6 groepen. In verband met langdurig ziekte en het bemensen van deze 6 groepen zijn
wij per direct op zoek naar 1 leerkracht in de onderbouw en 1 leerkracht in de midden/bovenbouw
Op 27 oktober heeft de school (het team) een positief oordeel van de inspectie gekregen,
n.a.v. een breed .kwaliteitsonderzoek

Wij vragen iemand waarbij wij een groot beroep mogen doen op :
-

Interpersoonlijke competenties
Pedagogische competenties
Vakinhoudelijke & didactische competenties
Organisatorische competenties
Flexibiliteit
Doorzettingsvermogen
Een pro-actieve houding in het team

Uiteraard strekt ervaring met de doelgroep en bekendheid met de NT2-didactiek tot
aanbeveling.

Wij bieden :
-

een uitdagende functie binnen een school die volop in ontwikkeling is;
het werken met nieuwkomers in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar;
een voorlopige aanstelling tot het eind van het schooljaar 2022-2023;
een school die werkt volgens het continurooster (5 gelijke dagen);
een prettige werksfeer;
goede ondersteuning voor startende leerkrachten;
zeer ervaren groepsleerkracht als duo-partner;
in alle groepen ondersteuning door ervaren onderwijsassistenten;
Inspiratiefilmpje: https://youtu.be/Ss4Fc0XNeL0

Interesse?
Stuur dan vóór 25 november 2022 een mail met daarin je motivatie en voorzien van een
actuele CV naar: hrm@onderwijsstichtingarcade.nl. Heb je vragen over de inrichting van het
onderwijs op de OpStap in Hardenberg dan kun je contact opnemen met Albert Wilkens,
waarnemend directeur van De OpStap, tel. 06-54763947, mail: awilkens@sg-owsa.nl

Informatie m.b.t. procedure
Beide vacatures kunnen apart worden ingevuld, maar een combinatie is natuurlijk ook
mogelijk, zodat je een baan hebt van 0,8.
In week 48 zullen de brieven geselecteerd worden en worden kandidaten uitgenodigd.

