IKC de Heerdstee staat midden in de wijk Beijum, op een centrale plaats in de wijk.
De Heerdstee hanteert het vijf-gelijke-dagenmodel; alle groepen hebben van maandag t/m
vrijdag dezelfde schooltijd van 08-30 tot 14.00 uur. De leerlingen blijven tussen de middag op
school.
De Heerdstee is een gezellige en kleinschalige school met relatief kleine groepen. De
leerlingen worden gezien door een team dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de
hele school. In het schoolgebouw is ook een peuterspeelzaal gevestigd.
De slogan van de Heerdstee is: hier begint jouw verhaal…! De school besteedt veel aandacht
aan verhalen in de breedste zin van het woord. Verhalen uit boeken, verhalen uit de kunst en
verhalen van de leerlingen zelf – hun achtergrond en hun interesses.
Voor deze bijzondere school zijn wij op zoek naar:

EEN LEERKRACHT VOOR ONDERWIJS AAN NIEUWKOMERS (NT2)
0,4 fte op donderdag en vrijdag

Wat vragen wij:
 Lesgeven aan nieuwkomers in Nederland in de leeftijd tussen 7 en 9 jaar
 Inzetten van jouw kennis op het gebied van NT2
 Flexibel om kunnen gaan met verschillende culturen en gewoontes in je klas
Wat bieden wij:



Samenwerking met ervaren collega’s in het nieuwkomers-onderwijs
CAO PO is van toepassing. Afhankelijk van laatstverdiende salaris en ervaring word je
ingeschaald in een leerkrachtschaal

EEN INTERN BEGELEIDER ONDERBOUW (groep 1 t/m 4)
0,4 fte op nader in te vullen dagen

Wat vragen wij:
 Zorgondersteuning bieden aan leerlingen





Verzorgen van groepsgesprekken
Begeleiden van leerlingen en ouders
Een extra taak als taal-coördinator of Kanjer-coördinator is mogelijk

Wat bieden wij:



Samenwerking met een doorgewinterde IB’er voor de bovenbouw
CAO PO is van toepassing. Afhankelijk van laatstverdiende salaris en ervaring word je
ingeschaald

Voor inhoudelijke vragen over deze vacatures kun je contact opnemen met:
Ronald Staal, directeur IKC De Heerdstee, 050-5417232. Ook kun je een kijkje nemen op de
website van de school www.heerdstee.nl.
Solliciteren op deze vacature?
Stuur voor 5 december 2023 een motivatiebrief en CV naar Ronald Staal, directeur IKC De
Heerdstee, r.staal@vcog.nl.

