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Taalschool Amstelland zoekt enthousiaste leerkracht voor een Turbo NT2 klas
Taalschool Amstelland is een school voor nieuwkomers in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Onze
leerlingen zijn afkomstig uit de hele wereld, spreken niet of nauwelijks de Nederlandse taal en
krijgen bij ons gedurende ongeveer 1 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma
aangeboden.
Je geeft les aan een qua niveau gedifferentieerde groep leerlingen, aan de hand van lesmethodes uit
het primair onderwijs en specifieke NT2-methodes. Daarbij werk je samen met de collega’s van
Taalschool Amstelland en zet je ook je eigen kennis en expertise in. Je bent praktisch van aard. In
een jaar tijd breng je de leerlingen naar een voldoende beheersing van de Nederlandse taal om deel
te kunnen nemen aan het reguliere basisonderwijs. Het onderhouden van goede contacten met
ouders en collega’s is een essentieel onderdeel van de functie.
Wat vragen we?
• Een pabo-diploma
• Meer dan 3 jaar onderwijservaring bij de kleuters/onderbouw
• Kennis van en ervaring met NT2-methodieken en het aanleren van de Nederlandse taal
aan niet-Nederlandstalige leerlingen;
• Inzetbaarheid per 1 januari 2021
• NT2-certificering heeft voorkeur, anders bereid om cursus te volgen;
• Affiniteit met de doelgroep, passie voor internationalisering;
• Iemand die in staat is om -vanuit een praktische insteek- fulltime taalonderwijs mede vorm
te geven;
• Brede inzetbaarheid en flexibiliteit. Door de onvoorspelbare en wisselende instroom zijn we
soms genoodzaakt de groepen opnieuw in te delen.
• Samenwerking met collega’s van Amstelland International School
Wat bieden we je?
• Enthousiaste, leergierige leerlingen die je met open armen ontvangen;
• Tien bevlogen collega’s om mee te sparren;
• Toegang tot het aanbod van de AmstelAcademie;
• Een marktconforme aanstelling (schaal L10) voor het schooljaar 2020-2021
Onder Onderwijsgroep Amstelland vallen in totaal 12 basisscholen met een katholieke of
Protestants-Christelijke grondslag, Amstelland International School en Taalschool Amstelland.
Binnen Amstelland wordt gewerkt met eerlijke en goede arbeidsvoorwaarden en
ontwikkelmogelijkheden voor alle personeelsleden (met een eigen academie en leernetwerken).
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan voor 30 maart 2021 je motivatiebrief en CV naar
mevrouw B. Menke b.menke@ogamstelland.nl.
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Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet . Bij gelijke geschiktheid geniet een interne
kandidaat de voorkeur. Alle interne kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.
Behoudt zich het recht voor om een succesvolle kandidaat te benoemen tijdens het interviewproces.
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