
Christelijke Scholengroep De
Waard heeft zestien scholen
onder haar bestuur, waaronder
veertien scholen voor
basisonderwijs, één school voor
SBO en één school voor ZML.

De scholen staan verspreid in
de Hoeksche Waard.
Eén school bevindt zich in
Middelharnis.

De scholen worden door 2800
leerlingen bezocht. Er werken
350 personeelsleden.

De leiding van CSG De Waard
ligt bij het College van Bestuur,
dat hierbij wordt ondersteund
door het bovenschools
managementteam en het
bestuurskantoor.

Vanwege groei van het aantal leerlingen zoeken wij per zo spoedig mogelijk

een enthousiaste Taalklas-leerkracht
voor een parttime of fulltime benoeming (minimaal twee dagen)

Op CBS De Hoeksteen is momenteel één Taalklas gevestigd voor eerste opvang en
onderdompeling in de Nederlandse taal voor 6 t/m 12 jarige leerlingen. Als gevolg
van het groeiend aantal leerlingen starten we een tweede Taalklas. Je werk is
specifiek gericht op dit onderwijs aan deze leerlingen. Het doel van de Taalklas is
dat de niet-Nederlandstalige leerlingen met een tijdelijke of permanente
verblijfplaats na 12 tot 18 maanden in staat zijn deel te nemen aan het reguliere
onderwijs. Je werkt nauw samen met het Taalklasteam en wordt bij het onderwijs
ondersteund door een onderwijsassistent of leraarondersteuner.

Wij zoeken een leerkracht die:
● wil werken vanuit zijn/haar passie om een (taal)rijke leeromgeving vorm en

inhoud te geven
● adaptief taalonderwijs aan een zeer diverse doelgroep kan geven
● actief gericht is op samenwerking en ontwikkeling om dit onderwijs, passend bij

elke individuele leerling, goed vorm te geven
● bekwaam en enthousiast om, met o.a. de NT2 methode Wereld vol Woorden, rijk

taalonderwijs te geven of ontwerpen (naast het gebruik van methodes zoals
Staal, WIG en Estafette)

● les kan geven op meerdere niveaus en daarbij leerlingen kan aanspreken op
eigen verantwoordelijkheid, loslaten, voorzien van heldere grenzen, en ruimte kan
laten voor creativiteit en inspiratie

● bij voorkeur ervaring heeft bij het helpen verwerven van de Nederlandse taal
● oog heeft voor de mogelijk traumatische achtergronden en ervaringen van

vluchtelingenkinderen
● een goed pedagogisch-didactisch klimaat versterkt en ondersteunt
● wil werken in een open en plezierige sfeer waar we van en met elkaar leren
● de consequenties van uiteenlopende culturen en opvoedingspraktijken voor het

onderwijs herkent
● vanuit zijn/haar christelijke identiteit kinderen en ouders voorleeft hoe we met

elkaar om willen gaan
● zich op bovengenoemde of andere gebieden verder wil ontwikkelen.

Wij bieden onze nieuwe collega:
● een gemotiveerd team dat zichzelf en de school graag verder ontwikkelt
● een taalklas die onderwijsinhoudelijk en organisatorisch goed staat met een

ervaren taalklascoördinator als aanspreekpunt
● een gezellige groep collega’s
● werken in een goed en modern ingericht schoolgebouw
● arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO PO.

Voor inlichtingen en een beschrijving van de opzet van de Taalklas kun je
contact opnemen met Yvonne Verweij, directeur, tel. 06-51525251.

Sollicitatiebrieven kunnen uiterlijk woensdag 27 oktober 2021, tot 12.00 uur, per
e-mail worden gericht aan pz@csgdewaard.nl o.v.v. ‘sollicitatie Taalklas-leerkracht
CBS De Hoeksteen’.

Gesprekken:
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 29 oktober vrijdag 2021.
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