Het 10-14 onderwijs Tiel zoekt met ingang van
1 augustus 2022:
Een excellente leerkracht (PO) WTF 0,1 - 0,3
De Overstap 10-14
De overstap 10-14 is geen gewoon onderwijs, maar inspirerend onderwijs waar kinderen een extra
kans krijgen hun leerpotentie waar te maken. Een ambitieuze samenwerking tussen de
schoolbesturen OPO-r. CPOB en SKOR, Het Lingecollege en de gemeente Tiel.
Om kinderen kansrijker door te laten stromen van het PO naar het VO, biedt De Overstap 10-14 een
onderwijsprogramma gericht op een specifieke doelgroep, waarin taal, woordenschat, begrijpend
lezen en kennis van de wereld centraal staan. Tegelijkertijd stimuleert De Overstap 10-14 een
intellectuele cultuur van nieuwsgierigheid, plezier in leren en stelt De Overstap 10-14 hoge eisen aan
inzet en prestatie.
De Overstap 10-14 is een project dat volop in ontwikkeling is. In schooljaar 2022-2023 bestaat het uit
een naschools programma op het Lingecollege voor groep 8 en een brede brugklas.

Functie omschrijving
Je bent onderdeel van het team van De Overstap 10-14. Je verzorgt het naschools aanbod van de
leerlingen uit groep 8 gedurende 1 middag per week samen met een docent uit het VO (0,1 fte).
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de vakken Nederlands en mentoruur te verzorgen aan de
brede brugklas gedurende 2 ochtenden (0,2 fte). Het geniet de voorkeur dat één kandidaat beide
taken invult.
Daarnaast onderhoud je contact met de betrokken basisscholen en de ouders van de leerlingen.

Wij zoeken een leerkracht die:
-

zin heeft in een nieuw onderwijsavontuur;
De Overstap 10-14 mede vorm wil geven (ondersteunt door projectleiding en onderzoeks-en
adviesbureau Sardes;
de doelstellingen van De Overstap 10-14 ondersteunt;
affiniteit heeft met de doelgroep;
affiniteit heeft met taalonderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve functies.

Wij vragen van deze excellente leerkracht:
-

een afgeronde PABO opleiding (PO);
ervaring met leerlingen uit groep 7/8;
een aantal jaren werkervaring in het onderwijs.

Wij bieden:
-

de mogelijkheid om aan te sluiten bij inspirerend en uitdagend onderwijs dat de komende
jaren doorontwikkeld wordt;
een plek waar je je creativiteit in kwijt kunt en mee kunt denken aan de verdere ontwikkeling
van De Overstap 10-14;
leerlingen die gemotiveerd zijn om hun mogelijkheden te benutten;
begeleiding in het geven van 10-14 onderwijs;
het behouden of uitbreiden van je huidige aanstelling bij je eigen schoolbestuur.

Wijze van solliciteren en meer informatie:

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de functie? Je kunt informatie opvragen bij
Arjan Veldsink of Erna Buyserd, leden van de stuurgroep 10-14 onderwijs via a.veldsink@cpob.nl of
erna.buyserd@skor-scholen.nl .
Wil je gelijk solliciteren? Stuur dan je brief met motivatie en een recent CV t.a.v. Erna Buyserd naar
erna.buyserd@skor-scholen.nl. Je hebt tot 1 mei de tijd om te reageren. De eerste gesprekken
vinden plaats in week 19 of 20.

