
 

Gezocht: Bevlogen NT2-leerkracht voor de 
Internationale Taalklas Voorschoten. 
 

De samenwerkende basisscholen in Voorschoten zoeken z.s.m. een bevlogen NT2-leerkracht (0,9-1,0 FTE) met 

coördinerende en ondersteunende taken. 

• Word je enthousiast van pionieren?  

• Wil je een samenwerken met verschillende basisscholen in Voorschoten?  

• Wil je graag een afwisselende baan waarbij lesgeven, coördineren en leerkrachten en leerlingen 

begeleiden elkaar afwisselen?  

• Heb je een passie voor taal?  

 

Wacht dan niet langer en reageer!  

 

Internationale Taalklas (ITK) 

Context 

In de gemeente Voorschoten is de noodzaak voor en behoefte aan een uitbreiding aan NT-2 onderwijs ontstaan 

met de komst van kinderen die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Tot voor kort werden deze kinderen 

op de basisscholen in Voorschoten opgevangen en onderwezen. Sinds een halfjaar ligt er een opdracht voor de 

overheid om kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht op te vangen en van onderwijs te voorzien. Dit is door het 

onderwijsveld in Voorschoten in samenwerking met de Gemeente opgepakt, vooralsnog met de verwachting 

dat het tijdelijk zou zijn. Nu blijkt dat er zowel kinderen uit de Oekraïne, als uit andere landen in de Gemeente 

opgevangen zullen worden, ontstaat er de behoefte en noodzaak aan een ITK in Voorschoten. De bestuurders 

van het primair onderwijs in Voorschoten zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om een ITK op te 

zetten.  

Opzet 

De ITK is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met  12 jaar die korter dan een jaar in Nederland wonen en de 

Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Het doel is om leerlingen de Nederlandse taal te leren en kennis 

te laten maken met de Nederlandse cultuur en gewoonten. Om de instroom en integratie te bevorderen volgen 

de leerlingen in de middag lessen op een reguliere basisschool. Leerlingen mogen maximaal één jaar in de 

taalklas blijven. Na een jaar stappen ze volledig over naar een reguliere basisschool. Leerlingen ouder dan 12 

jaar kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Het is mogelijk gedurende het gehele schooljaar in te 

stromen. Er is ruimte voor maximaal vijftien kinderen.  

Werkzaamheden 

In de ochtend geef je lessen aan de ITK  van 8.30 uur tot 11.30 uur. Hierbij is het belangrijk om te zorgen voor 

een veilig pedagogisch klimaat, elk kind op zijn eigen niveau, gericht op deelname aan de Nederlandse 

maatschappij. In de middag ondersteun je leerkrachten, die lesgeven aan kinderen van de internationale 

taalklas, op verschillende basisscholen in Voorschoten. Tot slot voer je verschillende coördinerende 

werkzaamheden uit die nodig zijn om de ITK zo goed mogelijk te laten draaien. De taalklas is nog maar net van 

start gegaan en nog volop in ontwikkeling dus flexibiliteit is een must. 

 

Gevraagd 

Een leerkracht die:  

• in het bezit is van een PABO diploma; 

• ruime kennis heeft van en ervaring met NT2- onderwijs (bezit van een post-hbo NT2-diploma is een pre); 

• bevlogen is met nieuwkomers in Nederland; 

 



 

• van uitdagingen houdt en een spin in het web wil zijn; 

• meer wil dan alleen lesgeven; 

• flexibel en oplossingsgericht is. 

 

Ons aanbod 

Wij bieden: 

• een veelzijdige en boeiende baan met veel vrijheid in een mooi dorp; 

• een werkplek waar je jouw kennis, ervaring en ambitie kunt neerzetten; 

• een dienstverband bij Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten; 

• een functie voor 4,5 tot 5 dagen per week (0,9 -1,0fte);  

• inschaling in schaal LC, CAO PO. De trede waarin je wordt ingeschaald is afhankelijk van je laatst 

verdiende salaris en je ervaring binnen en buiten het onderwijs; 

• Een contract voor bepaalde tijd (12 maanden) met uitzicht op vast dienstverband.  

 

Ben jij de onderwijsprofessional met passie voor taal die we zoeken?  

Meer weten en solliciteren 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jesper Zijlstra (06-18654588) of Dorien 

Overvliet (06-19650363). 

Stuur je motivatiebrief en cv naar fortgensschool@fortsgens.pcsv.nl o.v.v. Sollicitatie leerkracht ITK. De 
sluitingsdatum is woensdag 16 november 2022. Gesprekken vinden plaats in de week van 21 november. 
 

mailto:jzijlstra@obsdevos.nl

