Coördinator/leerkracht NTC – PO
( 9.5 uur per week)
NTC-school De Vaarboom in Cambridge (Verenigd Koninkrijk) is op zoek naar een
enthousiaste en gemotiveerde leerkracht en tevens coördinator.
Op De Vaarboom krijgen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar (groep 1 t/m 8)
Nederlands taal- en cultuuronderwijs. De lessen vinden wekelijks plaats op zaterdagochtend,
van 9.30 tot 12.45 uur op de Queen Emma Primary School in Cambridge. Tijdens de Coronapandemie vinden de lessen plaats via ZOOM.
Onze school heeft op dit moment ongeveer 40 leerlingen. We werken met kleine groepen
van maximaal 12 leerlingen en kunnen daardoor veel individuele aandacht en begeleiding
geven. Het onderwijs wordt verzorgd door vier enthousiaste en gekwalificeerde leerkrachten
en twee klassenassistenten.
Naast het lesgeven aan een groep leerlingen ben je als onderwijscoördinator
verantwoordelijk voor de leiding van de school en het aansturen en beheren van
onderwijsinhoudelijke zaken. Je doet dit in nauwe samenwerking met het leerkrachtenteam
en met (de voorzitter van) het schoolbestuur.
Taken:
-

Leiding van de school

-

Leiding geven aan het leerkrachtenteam

-

In samenwerking met het leerkrachtenteam bepalen van de hoofdlijnen van het
onderwijs op De Vaarboom en zorgdragen voor continuïteit van het onderwijs

-

In samenwerking met de voorzitter van het bestuur schrijven van de schoolgids en
het schoolplan

-

Bijhouden van leerlingvolgsysteem

-

In samenwerking met leerkrachtenteam organiseren van Sinterklaasfeest,
Projectdag Kinderboekenweek en Koningsdag

-

Zorgdragen voor communicatie aan ouders door middel van nieuwsbrieven, e-mails
en informatiebijeenkomsten en voeren van intakegesprekken met nieuwe leerlingen
en ouders

-

Lesgeven aan een combinatiegroep met bijbehorende taken zoals voorbereiden van
lessen, afnemen van toetsen, voeren van oudergesprekken en schrijven van
rapporten.

Een uitgebreid takenoverzicht is opvraagbaar.

Profiel:
Voor het invullen van deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste, flexibele en
gemotiveerde leerkracht/coördinator die:
-

In het bezit is van een onderwijsbevoegheid voor het basisonderwijs
Het een uitdaging vindt om onze succesvolle NTC-school verder te ontwikkelen
de dagelijkse schoolleiding op zich neemt

-

Ervaring heeft met lesgeven in het primair onderwijs, bij voorkeur met het lesgeven
in Nederlands als tweede taal
Een team kan motiveren en aansturen en goed kan samenwerken
Een pro-actieve werkhouding heeft en graag initiatief neemt
Over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt
Goed kan organiseren

Ons aanbod:
- Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging. De startdatum is flexibel en in
overleg, uiterlijk per september 2021
- Werken in een enthousiast en gemotiveerd team
- Marktconform salaris
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Meike Bakker, voorzitter bestuur De Vaarboom
voorzitter@devaarboom.co.uk
0044 7930751056
Sollicitaties (brief + CV) kunnen gestuurd worden naar bovengenoemd mailadres.

