
 

In de Internationale Taalklassen ontwikkelen de 
kinderen zich verder naar een kansrijke toekomst! 
Bij de Internationale Taalklassen creëren we voor onze kinderen een nieuwe schakel van hun ketting 
in Nederland. Uit liefde voor kinderen, rekening houdend met de context en bagage van elk kind, 
geven wij onderwijs op maat. De diversiteit en betrokkenheid van het team draagt bij aan een veilige 
leeromgeving. In de kleine setting van de groep ligt onze focus op taalverwerving in alle activiteiten 
die wij ondernemen. Hierin zijn we oplossingsgericht, flexibel en voelen we ons gezamenlijk 
verantwoordelijk voor ieder kind. Wij proberen altijd voor elk kind de beste weg te vinden; we maken 
de kinderen voldoende taalvaardig zodat ze kunnen doorstromen naar het regulier (basis)onderwijs. 
 
Per 1-2-2020 is er een vacature voor een Teamleider taalklassen (0,3 fte).  
 
Lijkt het jou leuk om:  

• Nieuwe ontwikkelingen binnen de 
school aan te sturen? 

• De teamvergaderingen voor te 
bereiden en te leiden? 

• De processen in de school te bewaken 
en te monitoren? 

• Zowel te coachen als te sturen? 

• Nauw samen te werken met de IB-er? 

• De voortgang van het onderwijs te 
monitoren en bij te sturen waar 
nodig? 

• Een sparringpartner voor de directeur 
te zijn?  
 

Ben jij:  

• Voorzien van inhoudelijke kennis van 
NT2? 

• Communicatief vaardig? 

• Ervaren met veranderprocessen? 

• In staat om gemaakte afspraken 
helder op papier te zetten? 

• Proactief en doordacht? 

• De praktijkgerichte beleidsmaker die 
door kan pakken, de stap naar de 
praktijk kan nemen en die kan 
implementeren en borgen? 

 

 

Wij zoeken jou! 
Herken jij je in het profiel? Dan maken we graag kennis met je. Stuur een mail met je CV en een korte 

motivatie naar personeel@meerprimair.nl onder vermelding van vacature IKC Wereldwijs 

internationale taalklassen. Bel gerust voor meer informatie naar 023-554 23 51. 
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