WereldKidz Mozaïek Bongerd te Veenendaal zoekt een
leraar wtf 0,6

wtf: 0,6  (les- en ondersteunende activiteiten tbv (nieuwkomers)leerlingen en groepen)
per: 1 januari 2020 (of 1 februari) met uitzicht op een vaste aanstelling bij WereldKidz

Over de school
Mozaïek Bongerd is een kleine, gezellige school waar veel culturen vertegenwoordigd zijn. Alle
kinderen hebben Nederlandse als tweede taal. De school heeft een nieuwkomersklas (8 t/m 12 jaar)
waar leerlingen starten met het aanleren van de Nederlandse taal en kennis maken met het
Nederlandse onderwijs. Jongere nieuwkomers stromen in reguliere groepen in. Momenteel is er in
de ochtenden een flex-klas met nieuwkomers. Er wordt op onze school gewerkt met
combinatiegroepen. Onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat gegeven. De groepen zijn relatief
klein.
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Verder is er drie dagen extra ondersteuning in een ‘schakelklas’  waar kinderen vanuit reguliere
groepen en andere scholen nog extra taalaanbod krijgen. In de school is een peuterspeelzaal
gevestigd van kinderopvangorganisatie Kwink.
Met het hechte team van Mozaïek Bongerd zijn we bezig de school (door)te ontwikkelen tot een
brede wijkschool om daarmee haar rol in de Veenendaalse samenleving te vervullen. Zie voor meer
informatie onze website.

We zijn op zoek naar
Wij zoeken een leerkracht die pedagogisch en didactisch sterk is. Affiniteit met onze populatie is een
voorwaarde. Culturele gevoeligheid en sociale competenties zijn van essentiële belang. De school
maakt op dit moment mooie stappen in de ontwikkeling. Wij hebben behoefte aan een collega die
daar met enthousiasme en flexibiliteit aan bijdraagt.
De omvang van de werktijd bedraagt 0,6 fte. Dit schooljaar zijn je werkdagen maandag, dinsdag en
woensdag. Het werk bestaat uit lesgeven aan groepjes leerlingen met een taalachterstand en
nieuwkomers en het ondersteunen van leerkrachten in de onderwijsleerproces. Bij scholing of ziekte
van collega’s vervang je in de groep.

Hou je van...
●
●
●
●
●

dynamiek en uitdaging?
culturele diversiteit?
Samen werken, leren en ontwikkelen?
het integreren van de 21e eeuwse vaardigheden in jouw onderwijs?
aandacht hebben voor individuele behoeftes en talenten van een kind?

Kun je...
●
●
●
●
●
●
●

Goed naar behoeften kijken en hierop inspelen?
Goed relativeren en sta je stevig in je schoenen?
In overleg met collega’s onderwijs tussentijds bijstellen?
Een duidelijke structuur bieden én handhaven in een groep?
Leerlingen sociaal-emotioneel coachen en veiligheid bieden?
Onderwijsleergesprekken voeren met kinderen, waarbij je ze uitdaagt om zelf na te denken
en oplossingen te zoeken?
goed overleggen met ouders?

Word onze nieuwe collega!
Wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan je CV met een korte motivatie aan Marloes Eek, recruiter
onderwijs bij WereldKidz. solliciteren@wereldkidz.nl waarin jij aangeeft waarom jij de ideale collega
voor ons bent en wat jouw kwaliteiten zijn. Je krijgt gegarandeerd binnen een week antwoord.
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Voor meer informatie bel je (06-11696005) of mail je met Peter van Breemen, clusterdirecteur
petervanbreemen@wereldkidz.nl, of Katja Terstegen, schoolleider via 06-15233197 of mail naar
katjaterstegen@wereldkidz.nl
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