
 
Op Het Taalcentrum Almere zijn we per 1 augustus op 
zoek naar een onderwijsassistent. 
 

 
Over het Taalcentrum                                                                        
Taalcentrum Almere is een stedelijke voorziening die eerste opvangonderwijs 
verzorgt aan nieuwkomers in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Op verschillende lo-
caties voor PO en VO in Almere volgen zo’n 500 leerlingen dagelijks het onder-
wijs van het Taalcentrum. 
 
Op onze locaties voor basisonderwijs zoeken wij onderwijsassistenten. Het be-
treft onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 4 tot 12 jarigen. 
Waarschijnlijk zijn er zowel binnen de onder– als bovenbouw mogelijkheden.  
 
We zijn in ieder geval op zoek naar iemand die een zwangerschapsvervanging in 
de onderbouw wil doen voor de periode augustus—december van 0,4 - 0,6 fte.  
Daarnaast is er door groei waarschijnlijk ruimte voor meer nieuwe collega’s. 
 
Ben je een enthousiaste onderwijsassistent die graag een belangrijke bijdrage 
levert aan de ontwikkelingen van kinderen stuur dan een mail met je motivatie 
en je CV. 
 
 
De collega die we zoeken heeft bij voorkeur: 

- ervaring in het onderwijs aan nieuwkomers;  
- affiniteit met de doelgroep en met de doelen van het Taalcentrum;  
- kennis van taalontwikkeling, taalonderwijs en van onderwijs aan anderstaligen;  
- een flexibele en loyale houding;  
- een reflecterend vermogen en dit weet uit te dragen.  
 

 
Wat bieden wij? 

Beloning en inschaling conform cao Primair Onderwijs (PO) - onderwijsassistent 
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 
(mits de corona-maatregelen dat toelaten) kun je contact opnemen met Theo 
Klein Koerkamp tel. 036 767 05 20 / directie@taalcentrumalmere.nl. 
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  
 

Vacature 

Onderwijsassistent voor het Taalcentrum 
Almere 
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