
 

 

Vacature 
Wil jij met ons verder bouwen aan Onderwijs aan nieuwkomers? 

 

Wij zoeken per 1 augustus 2021 een leerkracht voor 1,0 Fte 

 
Wie wij zijn 

Kindcentrum Mozaïek ligt in Helmond-Noord. Dit stadsdeel heeft een multicultureel karakter 

en dit zie je ook terug op school. Kinderen leren hier van elkaars achtergronden. Dit vanuit 

een nieuwsgierige houding zonder te oordelen. In het respecteren van verschillen en het 

zoeken van verbinding zien wij een belangrijke waarde. Onze collega’s geven daarin het 

juiste voorbeeld aan de kinderen.  
 

Veel kinderen in Helmond-Noord hebben van huis uit een anderstalige achtergrond.  

Die meertaligheid zien wij als positief, waarbij we elk kind een rijk taalaanbod willen bieden 

om het Nederlands op een passend niveau te krijgen.    
 

Kindcentrum Mozaïek biedt naast regulier onderwijs ook Onderwijs aan nieuwkomers. Door 

middel van een gespecialiseerd programma leren kinderen de Nederlandse taal en cultuur 

kennen, waarbij er ook extra aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Waar het 

een meerwaarde is integreren we het leeraanbod voor nieuwkomers met die van groep 1 

t/m 8. Nieuwkomers stromen meestal binnen een jaar door naar een reguliere plek. Dat kan 

op onze school of meer thuisnabij. Voor elk kind bieden we maatwerk. Voor het 

nieuwkomersonderwijs hebben we een regiofunctie voor Helmond en omliggende dorpen. 

 

Wat wij bieden 

Een inspirerende werkplek met focus op de unit nieuwkomers. Je bent leerkracht van een 

groep kinderen (9 tot 12 jaar) die korter dan een jaar in Nederland zijn. De groepsgrootte 

van ongeveer 15 kinderen zorgt er voor dat je elk kind extra aandacht kan geven, maar door 

de verschillende niveaus vraagt het ook om een slimme organisatie. We willen waar kansen 

liggen onderwijs aan nieuwkomers en het reguliere aanbod verder integreren. Daar werk je 

in samen met o.a. andere leerkrachten, taalexperts, onderwijsassistenten en stagiaires. 

Samen bouwen we zo verder aan ons Onderwijs aan nieuwkomers.  



Wie ben jij  

In een dynamische omgeving denk je in oplossingen en kansen. Je werkt actief samen met 

collega’s en stemt zo doelstellingen af op kind- en groepsniveau. Zowel op het gebied van 

taal als sociaal-emotioneel gebied. In de begeleiding van kinderen op school kun je 

traumasensitief denken, waarmee we bedoelen dat je een onderzoekende houding hebt 

waar bepaald gedrag vandaan kan komen. Vanuit een stukje eigenaarschap (dat mag 

groeien) herken je ontwikkelkansen in school en heb je de ambitie om deze samen met 

collega’s uit te werken. 

 

Interesse?  

Graag een reactie naar directrice Esther Warmerdam via e.warmerdam@kc-mozaiek.nl. 

Deze ontvangen we graag per ommegaande. Daarbij laten we je vrij om op een voor jou 

passende wijze te reageren. Wanneer jij je gemeld hebt, nemen we zo snel mogelijk contact 

met je op.   
 

 

 

 

 


