
 

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE LEERKRACHT TAALKLAS (kleuters) 

WTF 0,6-0,8  

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor de kleuter Taalklassen. Deze Taalklassen zijn bedoeld voor 

leerlingen met een taalachterstand van minimaal 1 jaar. Onze leerlingen zijn afkomstig van 

verschillende scholen binnen de gemeente Katwijk en krijgen 1 dag per week extra intensief 

taalonderwijs in een kleine groep. De overige dagen van de week bezoeken de leerlingen een reguliere 

basisschool. Bij het werken in de Taalklas krijg je (gedeeltelijk) ondersteuning van een enthousiaste 

onderwijsassistente. De Taalklassen zijn momenteel gehuisvest in de Prins Willem Alexanderschool in 

Katwijk. 

Wij zoeken een collega die: 

• Een afgeronde Pabo-opleiding heeft 

• Stevig in zijn of haar schoenen staat 

• Flexibel is 

• Kennis van NT2 didactiek heeft of bereid is die op te doen in de nabije toekomst middels 

cursussen en/of een opleiding 

• Ervaring heeft met anderstaligen (ervaring met een Taalklas is een pré maar niet noodzakelijk) 

• Affiniteit heeft met de doelgroep (NT2 leerlingen) 

• Een veilig pedagogisch klimaat kan creëren voor een gemêleerde groep leerlingen met een 

andere achtergrond, taal, cultuur en kwetsbaarheid 

• In korte tijd een goede band kan opbouwen met leerlingen en ouders 

• Zelfstandig is, maar ook goed kan samenwerken 

• Goede communicatieve vaardigheden heeft. Ook naar anderstalige ouders 

• In staat is om out of the box te denken 

• Creatief is en in staat is om een eigen onderwijsprogramma te maken en aan te passen 

• Op meerdere niveaus tegelijk les kan geven 

 
Het dienstverband zal worden aangegaan met Stichting Prohles. Een stichting voor  
Protestants-Christelijk en Hervormd basisonderwijs in Katwijk.  
 
 
Informatie over de Taalklassen kunt u inwinnen bij mevr. Manon van Beelen, coördinator Intensieve 
Taalondersteuning Katwijk. Telefoon: 06 57888820 E-mail: Manon.vanBeelen@prohles.nl  
 
 
Ingangsdatum 01-08-2023 
 
 
Sollicitaties kunt u tot uiterlijk 10 mei 2023, via de email, richten aan: 
Manon.vanBeelen@Prohles.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 20 en 21. 
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