
 

Voor de Paschalisschool zijn we per volgend schooljaar (2019-2020) op zoek naar een  

 

Taalspecialist voor 0,5-1,0 WTF (20-40 uur) 

      

De Paschalisschool is gelegen in Wijchen-Noord, op een prachtig sportpark, gehuisvest 

in het multifunctionele gebouw de Suikerberg. Onze school telt ongeveer 370 leerlingen, 

verdeeld over 15 groepen. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. 

Ons team is open en leergierig en werkt professioneel samen aan het versterken, 

verdiepen en verbreden van het onderwijs. Komende jaren gaan we verder met het 

traject Leren zichtbaar maken, ontwikkeld door professor J. Hattie, waarbij de impact van 

de leerkracht op het leren van de leerling centraal staat. In groep 1-2 werken we met 

onderbouwd. We laten kinderen spelenderwijs leren door handelingsgericht te werken.  

Onze pedagogische huisstijl stoelt op grondbeginselen van De Vreedzame School en 

hebben wij hoog in ons vaandel staan. Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, 

ontwikkeling, kwaliteit en plezier. 

Taalspecialist op de Paschalisschool   

De taalspecialist steekt, naast de lesgevende taken en bijbehorende activiteiten, veel 

energie in het begeleiden en adviseren van collega’s omtrent het taalonderwijs. Je werkt 

samen met een collega taalspecialist: in onderling overleg worden de aandachtsgebieden 

verdeeld. 

We zijn op zoek naar iemand die 

 Collega’s adviseert op het gebied van taalonderwijs; 

 Bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering van het team; 

 Een bijdrage levert aan teamleren; 

 Met het team en/of de directeur de te realiseren doelen van de school formuleert 

en de vertaalslag maakt vanuit de leeropbrengsten naar het jaarplan; 

 De voor het specialisme vereiste bekwaamheden op peil houdt en deze zo nodig 

uitbreidt; 

 Aantoonbaar kan maken dat hij/zij de genoemde taken uit kan voeren; 

 Hbo+ werk- en denkniveau door relevante cursussen en masterclasses, dan wel 

een hbo-master; 

 Een opleiding tot taalcoördinator (of een soortgelijke opleiding) gevolgd heeft of 

bereid is deze op korte termijn te volgen.  

 

Wij bieden jou 

 Een leuke baan in een enthousiast team; 

 Coaching en ondersteuning intern en veel ontwikkelmogelijkheden; 

 Een contract voor 0,5-1,0 WTF voor onbepaalde tijd; 

 Een beloning conform CAO PO, inschaling in L11, afhankelijk van opleiding en 

ervaring. 

 

 

 



 

 

 

 

Interesse? 

Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Mail dan vóór 8 maart naar Lieke van de 

Ven, directeur Paschalisschool, lieke.vande.ven@kansenkleur.nl. Voor inhoudelijke 

vragen over de functie kun je ook contact opnemen met Lieke van de Ven of met Sandra 
van Grinsven (taalspecialist) via telefoonnummer 024-366 12 09. 

De gesprekken vinden plaats in de week van 25 maart. Verzoek om hier rekening mee te 
houden. De vacature wordt intern binnen Kans & Kleur uitgezet. 
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