Voor onderwijs aan kinderen van nieuwkomersgroepen
(NT-2) zij wij op zoek naar:
●
●
●
●
●

Leerkracht voor groep 1-2 voor 2 of 3 dagen p/wk (wo-do-vr)
Onderwijsassistent kleuters, werktijdfactor in overleg
Onderwijsassistent voor groep 3-4, woensdagen
Leerkracht groep 3-4 voor 1 of 2 dagen p/wk (do-vr)
Onderwijsassistent groep 7-8, werktijdfactor in overleg

Eind februari/begin maart is de noodopvang voor driehonderd asielzoekers op het terrein nabij het
Autotron gestart. Deze noodopvang is er voor de duur van één jaar. Omdat er ook gezinnen komen
wonen, hebben de schoolbesturen Filios Scholengroep en SSPOH, op verzoek van de gemeente, de
verantwoordelijkheid genomen voor het onderwijs aan de kinderen van 4 - 12 jaar. We willen hier zo
spoedig mogelijk mee starten.

Wil jij iets betekenen voor deze kinderen en ben je leerkracht of
onderwijsassistent? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Ieder kind heeft recht op onderwijs en voor deze kinderen betekent het meer dan alleen onderwijs.
Op school mogen en kunnen ze ook gewoon kind zijn. We gaan er vanuit dat ieder kind alles kan
leren. Bij het onderwijs aan deze kinderen ligt de focus op het bieden van een veilige leeromgeving,
het aanleren van de Nederlandse taal en de eerste kennismaking met de Nederlandse cultuur.

Wat vragen we van jou:
● je hebt affiniteit met NT-2 onderwijs;
● je bent in staat om in korte tijd een goed pedagogisch klimaat te creëren;
● je hebt kennis van trauma sensitief lesgeven of je wilt je daarin verdiepen;
● je bent enthousiast, flexibel, energiek en je kunt snel schakelen;
● je hebt een goed reflecterend vermogen;
● je bent een teamspeler.
Wat bieden we jou:
Een aanstelling conform CAO PO in de schaal passend bij de functie die je uitvoert. Een
vaste aanstelling behoort tot de mogelijkheden.
Aanvullende informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Judith van der Linden,
trajectbegeleider passend onderwijs van Filios Scholengroep, mail:
judithvanderlinden@filiosscholengroep.nl
Belangstelling?
Stuur je C.V. met een korte motivatie z.s.m. per mail naar:
mandygeerts@filiosscholengroep.nl o.v.v. onderwijs aan kinderen uit de noodopvang.

