
 

 

 

 

Vacature Leerkracht Primair Onderwijs – Taalcentrum – Almere 
 
Jij wilt een baan waarbij je werkt met kinderen. Jij wilt een baan die uitdagend is en waarbij je van 
grote betekenis bent. Jij houdt van de Nederlandse taal en de samenleving en bent in staat dit over 
te brengen naar anderen.  
 
Beschrijven bovenstaande punten jouw karakter? Dan zijn wij van Taalcentrum Almere op zoek naar 
jou! Wegens snelle groei van de organisatie zijn wij op zoek naar leerkrachten primair onderwijs. 
 

Wat ga je als leerkracht primair onderwijs bij ons doen? 
Als leerkracht primair onderwijs breng je kinderen van 4 tot 12 jaar in aanraking met de Nederlandse 

taal en help je mee hen te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Daarnaast houd je je 

bezig met: 

 Het ontwikkelingen van een gedegen programma-aanbod voor de kinderen; 

 (Talige) handvatten meegeven aan de kinderen waarbij de basis voor later schoolsucces 
wordt gelegd. 

 De kinderen hun eerste te laten stappen zetten in de Nederlandse Taal. 
 

Wat vragen wij van jou als leerkracht primair onderwijs? 
Leerkracht primair onderwijs is inspirerend en dankbaar werk. Het is daarom belangrijk dat je 
affiniteit hebt met deze doelgroep. Daarnaast vragen wij dat je: 
 

 Een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs hebt; 

 Enige ervaring en kennis hebt van NT2; 

 Ervaring hebt in het onderwijs; 

 Flexibel, stressbestendig en zelfstandig bent. 

Wat bieden wij jou als leerkracht primair onderwijs? 
Deze baan is uitdagend en variërend ten opzichte van regulier onderwijs. Bij dit werk zie je snel 
resultaat van de wijze waarop jij lesgeeft. Met leerlingen van wel 60 verschillende nationaliteiten, 
maakt dit het werk heel divers en interessant. Andere voordelen van werken bij het Taalcentrum zijn: 
 

 Inschaling conform CAO Primair Onderwijs (PO); 

 Een prettige en informele werksfeer binnen een hecht team; 

 Een pensioensregeling; 

 Studiekosten regeling; 

 Uitzicht op een vast contract. 



Over het Taalcentrum 
 
Taalcentrum Almere is een stedelijke voorziening die eerste opvangonderwijs verzorgt aan 
nieuwkomers in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Over meerdere locaties verdeeld volgen zo’n 500 
leerlingen dagelijks het onderwijs van het Taalcentrum.  
 
Ben jij enthousiast over deze veelzijdige, afwissende maar vooral leuke baan? Solliciteer dan direct! 
 

Sollicitatieprocedure 
 
Heb je interesse in deze uitdagende functie, dan kun je direct solliciteren door je CV en motivatie te 
sturen naar directie@taalcentrumalmere.nl. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Theo 
Klein Koerkamp  (directeur Taalcentrum) via 036-7670520 of direct met Yolanda Halbersma 
(teamleider PO) op telefoon nummer 06-38162255. 
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