
      

 

Wij hebben per direct een vacature voor een 

Leerkracht Nieuwkomersklas  
Tiel en Culemborg 

 

 

Door de oorlog in de Oekraïne komen steeds meer vluchtelingen ons land binnen. Er zijn 
gelukkig veel initiatieven voor opvang en hulp. Vanuit de kinderrechten hebben alle kinderen 
ongeacht etniciteit, culturele achtergrond of geloof recht op onderwijs. OPO-R, SKOR en CPOB 
staan voor dit recht en gaan in Tiel en Culemborg zorgen voor onderwijs aan de Oekraïense 
kinderen. 
 

Op dit moment bestaat er in Tiel en Culemborg nieuwkomersklassen die vijf dagen in de week  
onderwijs bieden aan leerlingen (van groep 3 t/m groep 8) die nieuw in Nederland zijn. De 
Nieuwkomersklassen zijn een boven schoolse voorziening en wordt in samenwerking met de 
schoolbesturen en de gemeente uitgevoerd. Kinderen blijven gemiddeld 40 weken in de 
Nieuwkomersklas en stromen daarna in principe door naar de reguliere basisschool. 
 

We gaan onze expertise gebruiken en de nieuwkomersklas uitbreiden met groepen voor de 
Oekraïense kinderen. De groepen zijn in Tiel gehuisvest op de Molenwerf, Priorlaan 1,  en in 
Culemborg op de Koningin Julianaschool, Oranje Nassaulaan 41. We zijn op zoek naar een 
fulltime leerkracht, maar part-time leerkrachten worden ook van harte uitgenodigd om te 
solliciteren.    

Vaardigheden en kwaliteiten: 

- Je hebt affiniteit met onderwijs aan nieuwkomers; 

- Je beschikt over kennis van methodes en materialen specifiek voor de doelgroep, of je 

bent bereid je hierin te verdiepen; 

- Kennis en ervaring met “Wereld vol woorden” en “Zien is Snappen” is een pré; 

- Je hebt oog voor verschillen tussen kinderen van 6 tot en met 12 jaar en kan zorg op 

maat geven; 

- Je hebt een professionele houding  en je werkt met plezier en passie met 

nieuwkomers; 

- Je hebt kennis van de verschillende leerlijnen; 

- Je hebt een afgeronde Pabo opleiding; 

- Je beschikt over goede communicatieve, pedagogische en didactische kwaliteiten; 

- Je bent enthousiast, inventief en gedreven; 

- Je bent flexibel. 

 

 



Wij bieden: 

- Een leuke werkomgeving waar ruimte is voor het nemen van eigen initiatieven; 

- Een directe samenwerking met een klein team van de nieuwkomersklas; 

- Een verrassende diversiteit aan kinderen van verschillende leeftijden en afkomst; 

- Een aanstelling tot 1 augustus 2022 (mogelijk verlenging bij goed functioneren en 

voldoende instroom); 

- Arbeidsvoorwaarden conform CAO PO, L10. 

 

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over deze vacature dan kun je contact opnemen met 

Simone Doorson (OPO-R) 06 – 29 27 02 58. Daarnaast kan je dit filmpje kijken of scan 

onderstaande QR code. 

Solliciteren kan tot en met vrijdag 8 april door een motivatiebrief en CV te sturen naar 

onderwijs@opo-r.nl  

  

CPOB : Karin van Harten k.vanharten@cpob.nl  

OPO-R : Simone Doorson onderwijs@opo-r.nl  

SKOR : Erna Buyserd erna.buyserd@skor-scholen.nl 
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