
 

 
        

Ben jij op zoek naar een wereldbaan? 
      Wij zoeken een leerkracht 

 

Wat voor school zijn wij? 
Wij zijn een school voor nieuwkomers, kinderen die net uit het buitenland komen en nog 
geen Nederlands spreken. Deze kinderen zijn tussen de 4-12 jaar oud en krijgen een 
programma op maat. Wij hebben momenteel 17 groepen die we draaien met een 
bevlogen team van leerkrachten en ondersteuners. Door de groei van onze school zijn wij 
op zoek naar een nieuwe leerkracht.  

 
 

Wat verwachten wij van een leerkracht? 
De leerkracht maakt voor iedere leerling een individueel programma en draait een groep 
met gemiddeld 15 leerlingen. De groepssamenstelling verandert continu door constante 
in- en uitstroom. Het is belangrijk om een veilige omgeving te creëren voor de kinderen; 
ze zijn net nieuw in Nederland en hebben meestal al het één en ander meegemaakt. Er 
wordt gewerkt aan technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en natuurlijk 
woordenschat. Als nieuwe leerkracht op onze school word je begeleid en gecoacht.  
 

 
Wij zijn zo snel mogelijk op zoek naar een leerkracht die: 

 

Spreekt dit je aan? 
Wij zien graag jouw motivatiebrief en cv zo snel mogelijk tegemoet per mail tegemoet en 
uiterlijk voor 6 juli 2022. 
 
Onze manier van lesgeven is zodanig specifiek dat wij, naar aanleiding van het gesprek, je 
zullen vragen om in een klas te komen kijken. Vervolgens nemen we gezamenlijk een 
besluit. De aanstelling is in eerste instantie per 1 augustus 2022 en met uitzicht op een 
aanstelling voor onbepaalde tijd. De sollicitatiecode CAO PO is van toepassing op deze 
vacature.  
 

Contactgegevens: 
Renno van der Linde, directeur 
Tamara van der Heijden, adjunct-directeur 
Prinses Beatrixdreef 6, 2033 TX Haarlem 
directie.itk@twijs.nl  

              023 – 7078260 
              www.itkhaarlem.nl  

• fulltime of parttime beschikbaar is (werktijdfactor in overleg); 

• flexibel ingesteld is; 

• affiniteit heeft met de doelgroep (nieuwkomers) en met de bovenbouw;  

• kennis en vaardigheden heeft met betrekking tot onderwijs in Nederlands als 2e taal; 

• vakinhoudelijke kennis beheerst en opereert vanuit leerdoelen in plaats van methoden; 

• leerlingen kan motiveren voor hun leertaken; 

• in staat is tot zelfreflectie; 

• in staat is om ieder kind een individueel programma te bieden; 

• in bezit is van een PABO diploma. 
 

 

Leren door doen 

Intensief 

programma 

Samen kunnen 

we veel! 

Werken in 

thema’s 

http://www.itkhaarlem.nl/

