
 
Door groei zijn we op het Taalcentrum Almere 
op zoek naar nieuwe collega’s. 
 
 
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 vol-
gen zo’n 500 leerlingen dagelijks het onderwijs van het Taalcentrum. 
 
Op onze locaties voor basisonderwijs zoeken wij per direct leerkrachten voor onder-
bouw, middenbouw of bovenbouw. Het betreft onderwijs aan nieuwkomers in de leef-
tijd van 4 tot 12 jarigen. 
 
Ben je een enthousiaste leerkracht die graag werkt met nieuwkomers en blij wordt 
van de ontwikkelingen die kinderen maken stuur dan een mail met je motivatie en je 
CV. 
 
 
De collega die we zoeken: 
 Weet kinderen (talige) handvatten mee te geven waarbij de basis voor later 

schoolsucces wordt gelegd 
 Houdt zich bezig met het ontwikkelingen van een gedegen programma-aanbod 

voor de doelgroep 
 
Wat verwachten wij van jou? 
 Een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs is een voorwaarde 
 Je hebt affiniteit met de doelgroep 
 Je weet kinderen talige handvatten mee te geven 
 Ervaring met en kennis van het nt2 onderwijs aan nieuwkomers is een pre, maar 

niet perse noodzakelijk voor de start. 
 
Wat bieden wij? 
 Beloning en inschaling conform cao Primair Onderwijs (PO) – L10 
 Een baan waar elke dag weer anders is 
 Een prettige werksfeer binnen een hecht team 
 
Je kunt je sollicitatie met cv sturen naar directie@taalcentrumalmere.nl 
 
Op onze website kun je meer informatie vinden over het Taalcentrum Almere. Zo 
staat er onder andere onder ‘praktische informatie’ een filmpje voor ouders over het 
Taalcentrum Almere.  
Als je meer informatie of een rondleiding wilt kun je contact opnemen met Yolanda 
Halbesma tel. 036 767 05 20 / directie@taalcentrumalmere.nl. 
 
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  
 
 

Vacature 
enthousiaste leerkrachten 
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