Vacature nieuwkomersklas Oekraïense kinderen
(minimaal 0,4 fte)

BasisBuren verzorgt openbaar onderwijs in de gemeente Buren en bestaat uit 10 scholen.
De organisatie telt ongeveer 1.400 leerlingen, 160 medewerkers en is efficiënt ingericht met
verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Er is een raad van toezicht, een
directeur-bestuurder en integraal verantwoordelijke schooldirecteuren. Directeuren vormen
gezamenlijk een directeurenoverleg: adviserend aan het bestuur. Bestuur en directeuren
worden ondersteund door het bestuurskantoor met managementondersteuning en
specialisten op HRM, financiën, onderwijs en huisvesting. Daarnaast zijn er intern
begeleiders voor advies en begeleiding van onderwijs en zorg op school- en bovenschools
niveau. De scholen staan middenin de samenleving, bieden ruimte voor diversiteit en
hebben ieder een eigen gezicht.
Nieuwkomers uit de Oekraïne in de leeftijd van 6 tot 11/12 jaar gaan in de gemeente Buren
een jaar lang naar een nieuwkomersklas. Daar worden ze één jaar lang intensief begeleid
om hen zo snel mogelijk taalvaardig te maken in het Nederlands. Na deze periode van een
jaar stromen de meeste kinderen door naar het reguliere onderwijs.
Deze klas is in samenwerking met CPOB, SSBB en gemeente Buren opgezet.
Je aanstelling zal bij BasisBuren zijn.
Ben jij die belangrijke schakel in de taalontwikkeling van onze leerlingen?
Dan is dit dé baan voor jou!
Op OBS De Bloesem in Eck en Wiel zijn op dit moment twee nieuwkomersgroepen
gehuisvest.
Groep 4-5 (7 tot en met 9 jaar) én groep 6-7-8 (9 tot en met 11 jaar). De leerlingen werken
op hun eigen niveau. Je werkt nauw samen met je collega van de andere
nieuwkomersgroep binnen hetzelfde gebouw. Daarnaast word je ondersteund door een
onderwijsassistent en een intern begeleider die speciaal worden ingezet op deze groepen.

Dit kan jouw baan worden:
●

lesgeven aan een kleine groep nieuwkomers;

●

samenwerken met de andere nieuwkomersgroep;

●

samenwerken met een enthousiast en betrokken team.

●

aanvullende scholing op het gebied van NT2

Dit ben jij:
●

Een enthousiaste, flexibele, zelfstandige collega met HBO werk- en denkniveau.

●

Je hebt een onderwijs (gerelateerde) opleiding gevolgd (bijv. onderwijskunde of
docent NT2, PABO).

●

Je hebt kennis van NT2.

●

Je kunt aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.

●

Vaardig in klassenmanagement.

Dit bieden wij:
●

Wij bieden een dienstverband van minimaal 0,4 fte per week, natuurlijk kan dit
worden uitgebreid met andere lesgevende taken tot maximaal 1,0 fte.

●

Een passend salaris volgens de CAO PO.

Inschaling is afhankelijk van ervaring en kennis die je meebrengt in schaal LB of LC. Je komt
te werken bij een bevlogen organisatie met een informele sfeer.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Laura van Wijk,
laura.van.wijk@basisburen.nl
Wil jij nieuwkomers de best mogelijke kansen meegeven voor een succesvolle
onderwijscarrière? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!
Je motivatie en CV ontvangen we graag uiterlijk 30 september.
De gesprekken staan gepland in de week van 3 oktober.

