
ISK docent Nederlands (PABO/NT2)

0,76-0,8 FTE | We ontvangen je sollicitatie graag vóór 6 februari 2023

Start z.s.m., 1 maart 2023 of eerder indien mogelijk, eerst een tijdelijke aanstelling voor 1
schooljaar, tot 31-7-2023

ISK (Internationale schakelklas) Duin- en Bollenstreek:

De ISK biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12- 18 jaar, die nog maar kort in
Nederland wonen en die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Gedurende het schooljaar
komen er vaak nieuwe leerlingen bij in een klas of gaan ze weg.

Wanneer de leerlingen er klaar voor zijn stromen ze door naar het reguliere VO/MBO
onderwijs.

Wat ga je doen?

Je geeft NT2 aan een klas van 12-18 leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn. Elke
leerling heeft zijn eigen verhaal en eigen achtergrond. De leerlingen komen uit alle
windstreken, veel leerlingen uit het Midden Oosten, Afrika maar ook uit de Oekraïne. De
verschillen tussen de leerlingen zijn groot. Dat vraagt om doorzettingsvermogen, creativiteit
én onderwijservaring.

Wat zoeken wij?

Heb jij een afgeronde Pabo-opleiding of een 2e graads bevoegdheid Nederlands voor het
VO, bij voorkeur met een opleiding NT2 of de bereidheid die op termijn te gaan halen? Dan
komen we graag met je in contact. Een afgeronde NT2-opleiding is een pré maar we vinden
vakinhoudelijke en pedagogische competenties om de stof goed over te brengen
belangrijker dan de opleiding.

Als persoon ben je een kei in differentiëren. Hoe moeilijk het probleem ook is, jij komt met
een oplossing die past bij het niveau van je leerlingen. Verandert de situatie, dan weet je
snel te schakelen.

Daarnaast ben je goed in het omgaan met verschillende culturen en ben je enthousiast,
flexibel, geef je niet snel op.

Wat bieden wij jou?

Het salaris is volgens de cao van het voortgezet onderwijs OP schaal LB. Dit is minimaal
€2.865,- en maximaal € 4.366,- bruto per maand op basis van 1,0 FTE. Inschaling geschiedt
op basis van onder andere ervaring en kwaliteiten.

Op basis van onze arbeidsvoorwaardenregeling ontvang je naast jouw inkomen de volgende
secundaire arbeidsvoorwaarden:

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering CAO VO



Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer CAO VO

Vitaliteitsplan

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering IPAP

ABP pensioenregeling

Fiscale uitruil reiskosten (salderingsregeling)

Fietsplan

Regeling vakbondscontributie

Schoolvakanties (verplicht) vrij

Enthousiast geworden? Solliciteer nu!

We ontvangen je sollicitatie graag vóór ………………….

Om daadwerkelijk te solliciteren, kan je gebruik maken van de knop "Solliciteren".

De eerste gesprekken vinden plaats in de week van……………………

We kunnen al gedurende de sollicitatieperiode contact met je opnemen. Heb je inhoudelijke
vragen over de vacature, dan kun je contact opnemen met Ankie Khalil-Dippel. Zie hieronder
bij contactpersoon voor het e-mailadres en telefoonnummer. Het e-mailadres dat erbij staat
is niet voor sollicitaties.

Stichting Fioretti Teylingen

Onze school is onderdeel van Stichting Fioretti Teylingen. De Stichting is een unieke
onderwijsorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. We zijn trots op onze scholen. Zes
scholen, verspreid over Hillegom, Lisse (Fioretti College Lisse en ISK Duin- en
Bollenstreek), Noordwijkerhout, Oegstgeest en Voorhout! Kleinschalig, decentraal, een eigen
karakter en toch ook samen groot en krachtig.

Wij zijn financieel gezond en behalen goede onderwijsresultaten.

Binnen onze Stichting zorgen ongeveer 640 enthousiaste medewerkers ervoor dat ruim
4950 leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen.

Goed om te weten

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere (nieuwe) medewerker verplicht.

Voor algemene vragen is de afdeling P&O bereikbaar via p.en.o@stichtingfiorettiteylingen.nl.
Meer informatie over het sollicitatieproces zie ons sollicitatieproces op onze website.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie, ISK docent Nederlands (PABO/NT2), wordt
niet op prijs gesteld.




