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Vacature Taalklas Wereldkinderen Nijkerk
In verband met groei van ons leerlingenaantal en een collega die verder gaat studeren, zoeken wij per 01 – 08 – 2022
of zo snel mogelijk daarna twee enthousiaste en bevlogen

onderwijsassistenten
-

Het gaat om drie dagen (woensdag, donderdag, vrijdag) in de bovenbouw (9 t/m 12 jarigen);
of drie dagen in de middenbouw (6 t/m 9 jaar), bij voorkeur dinsdag, woensdagochtend en vrijdagochtend.

De professional die wij zoeken bezit de volgende kenmerken:
➢ Je wilt graag werken met leerlingen, die nog maar kort in Nederland zijn;
➢ Je bent in het bezit van een diploma onderwijsassistent mbo niveau 4;
➢ Je bent gemotiveerd en enthousiast;
➢ Je bent bereid je talenten flexibel in te zetten;
➢ Je geniet van de kleine stappen die je onze leerlingen dagelijks ziet zetten;
➢ Je maakt actief onderdeel uit van een klein team dat intensief samenwerkt.
Verdere informatie:
De Taalklas Nijkerk is een school voor nieuwkomers in de gemeente Nijkerk. Het is een bovenbestuurlijke
voorziening die in de uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van de HSN. Leerlingen van 6-13 jaar die nog
maar kortgeleden in Nederland zijn gekomen en in de gemeente Nijkerk wonen, gaan naar de Taalklas. De leerlingen
zijn afkomstig van de verschillende basisscholen uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken en gaan van daaruit
gemiddeld één tot twee jaar naar de Taalklas. Als ze binnenkomen spreken ze meestal nog geen Nederlands. Als ze
uitstromen kun je gesprekken met ze voeren over allerlei onderwerpen. Het complete beeld van de leerling bepaalt
het overstapmoment naar de reguliere school.
Onze eerste prioriteit is dat kinderen zich veilig voelen: veilig genoeg om iets te durven ontdekken, iets uit te
proberen en ja, ook uit te dagen. Voor het ene kind hanteer je daarom andere regels dan voor het andere kind.
Vanuit die veiligheid kan het kind een relatie opbouwen met de leerkracht en zijn/haar klasgenootjes en verder tot
ontwikkeling komen.
Je ondersteunt de leerkracht bij de dagelijkse gang van zaken in de groep. Je werkt bijvoorbeeld met kleine groepjes
of helpt kinderen met hun vragen terwijl de leerkracht een ander groepje instructie geeft.
Interesse?
Deze procedure wordt uitgezet door de HSN. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of heb je vragen,
neem dan contact op met Lieske de Waard, teamleider Taalklas, 06-24572118. Je kunt in overleg een kijkje nemen in
de Taalklas of een dagje meelopen.
Reageren?
Graag zo snel mogelijk en uiterlijk 1 augustus 2022. We ontvangen je CV en motivatiebrief graag via de mail,
directie.rehoboth@hsn-scholen.nl, t.a.v. Kees van Lummel, lid Stuurgroep Taalklas Wereldkinderen Nijkerk.
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