5 april 2019

Vacatures Keulen/Bonn
Parttime Leerkrachten Basisonderwijs
De NTC-school De BibeleBonnseBerg zoekt per 1 augustus 2019 twee
leerkrachten basisonderwijs. Zoek je een leuke parttimejob op een
Nederlandse school met een internationaal tintje, dan zoeken wij jou!
Algemene informatie
De BibeleBonnseBerg School verzorgt Nederlands Taal- en Cultuur (NTC) onderwijs
aan Nederlandstalige leerlingen tussen de 4 en 14 jaar oud in het primair onderwijs.
Dit onderwijs is gericht op het behouden en verder ontwikkelen van de moedertaal,
en het vergemakkelijken van een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen
en de instroom in het onderwijs aldaar. De ontwikkeling van de leerling op het niveau
zoals in Nederland vereist staat hierbij voorop. Naast de lessen in de Nederlandse
taal maakt onderwijs van Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.

Functie
De functie van Leerkracht basisonderwijs omvat het volgende:
• Het voorbereiden en geven van taal- en cultuurlessen aan een combinatiegroep
(op maandag en dinsdagmiddag 2,5 uur in Bonn en Keulen)
• Het schrijven van lesplannen
• Het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen
en leeractiviteiten, aansluitend aan de onderwijsdoelen
• Het nakijken en verbeteren van onderwijsactiviteiten van leerlingen
• Het afnemen en registreren van voortgangstoetsen
• Het bijhouden van het leerlingvolgsysteem
• Het opstellen van rapporten
• Het houden van oudergesprekken
• Het bieden van maatwerk aan ouders en kinderen
• Het zorg dragen voor een plezierige en veilige leeromgeving in de klas
• Input leveren voor toekomstbestendig onderwijs en nieuwe ontwikkelingen

Profiel
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leerkrachten die in het bezit zijn van een
pabodiploma (NL) of Bachelor in het Lager onderwijs (B). Zij zijn op de hoogte van
relevante ontwikkelingen binnen het primair onderwijs. Onze nieuwe leerkrachten zijn
mensgericht en in staat een gezamenlijke visie en richting te creëren teneinde het
toekomstperspectief van de school te bewaken en te bevorderen. Zij zorgen samen
met het team voor een warm pedagogisch klimaat en een prikkelende leeromgeving,
zodat leerlingen en personeel zich uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te
halen.

Wij verwachten dat de leerkrachten zich inleven in de bijzondere
status van een NTC-school en in een internationale omgeving willen
werken. Het is daarom ook belangrijk dat zij in het Engels en bij
voorkeur ook in het Duits kunnen communiceren.

Competenties
Visie, overtuigingskracht en assertiviteit zijn competenties die op dit moment nodig
zijn. Ben jij iemand die veel energie krijgt van innovatie en hier met passie aan wil
werken, dan zoeken wij jou!

Aanbod
Wij bieden:
• Een jaarcontract van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2020; verlenging mogelijk bij
goed functioneren
• Een salaris gebaseerd op de relevante cao-salarisschalen voor Nederlands
onderwijs
• Deelname aan driedaagse NOB-bijscholing in Nederland
• Meewerken aan de verdere groei van deze school
• Samenwerking binnen een ambitieus en leuk nieuw team van bestuur en
docenten
• Samenwerking met (internationale) ouders
• Een plezierige werkomgeving met goede faciliteiten op alle locaties, zoals
computers, bibliotheek, eigen archiefruimte en ruime, moderne lokalen met een
interactief schoolbord

Sollicitatieprocedure
Ben je geïnteresseerd en wil je nog net iets meer weten? Bel dan met één van de
bestuursleden:
Lex van Rooij: +49-176-21350113 (na 18 uur)
Belangstellenden wordt verzocht een motivatiebrief en een CV per e-mail te sturen
aan het bestuur van de school. Na de interviewronde zullen kandidaten eventueel
uitgenodigd worden voor een proefles. Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet! Voor de
functie is een verklaring van geen bezwaar noodzakelijk.
Stichting Nederlandse School Bonn
De BibeleBonnseBerg school
p.a. Lex van Rooij
bestuur@bbb-school.de
Uiterste reactiedatum is 15 mei 2019.
Kijk ook op onze website:
www.bibelebonnsebergschool.de

