
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Voor de Antoniusschool zijn we per volgend schooljaar (2020-2021) op zoek naar een  
 
 

Taal-leesspecialist voor 0,4-1,0 WTF (16-40 uur) 
 
 
De Antoniusschool is een dorpsschool gelegen in de prachtige bosrijke omgeving van Alverna. Op dit 
moment hebben we ongeveer 135 leerlingen, verdeeld over vijf groepen. Onze schooldeuren staan 
open voor alle kinderen uit Alverna. We willen al onze leerlingen en hun talenten en mogelijkheden 
echt zien. In een plezierige, veilige, open en saamhorige leeromgeving dagen wij hen uit zich te 
ontwikkelen tot bekwame, bewuste en betrokken deelnemers aan onze huidige en toekomstige 
samenleving.  

De kernwaarden van de Antoniusschool 
 

 
Veilig 

 

• We kunnen alles delen, mogen fouten maken.  
• Iedereen mag zichzelf zijn.  
• Duidelijke regels en afspraken rondom veiligheid   

 
Vertrouwen 

 

• “Loslaten” vanuit professioneel handelen  
• Welbevinden voorop  
• Gemaakte afspraken worden nagekomen  

 
Voorspelbaar 

 

• Doorgaande lijn en afstemming  
• Consequent en duidelijk  
• Vaste herkenbare structuur  

 
Verbonden 

 

• Rode draad door de school (leerlijnen, verwachtingen en afspraken)  
• Samen werken aan leerdoelen.   
• Moeilijkheden worden gedeeld, we leren van elkaar.  
• We vieren samen! (successen en tradities)  

 
Verantwoordelijk 

 

• Het team voelt zich samen verantwoordelijk voor alle leerlingen  
• De driehoek ouders – leerling – leerkracht is essentieel in ons handelen  
• Verantwoordelijkheid van leerlingen wordt opgebouwd  

 

Voor de schoolplanperiode 2020-2024 staan o.a. de volgende punten centraal binnen onze school: 

• Borging pedagogische en didactische (werken met EDI) huisstijl; 
• Groepsoverstijgend technisch lezen op niveau evalueren, bijstellen en borgen; 
• Werken met “Taal in blokjes” borgen; 
• Oriëntatie en implementatie nieuwe methode lezen, taal en spelling (evt. schrijven aansluitend 

bij methode); 
• Borging bovenstaande methode(s); 
• Implementatie eigentijds onderwijs, passend bij visie en leerlingenaantallen. 
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Taal- leesspecialist op de Antoniusschool  

Als taal-leesspecialist steek je, naast je lesgevende taken en bijbehorende verantwoordelijkheden, 
veel energie in het begeleiden en adviseren van collega’s omtrent het taal-leesonderwijs.  

Je draagt samen met het school ontwikkelteam bij aan de implementatie en de borging van 
bovenstaande aandachtspunten uit het schoolplan op het gebied van taal en lezen. Tevens draag je 
bij aan de deskundigheidsbevordering van het team.  

 

We zijn op zoek naar iemand die  

• op vakbekwaam niveau les geeft en bij voorkeur ook een gymbevoegdheid heeft; 
• met het team de te realiseren doelen van de school formuleert en de vertaalslag maakt vanuit de 

leeropbrengsten naar het jaarplan op het gebied van taal/lezen; 
• 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 en/of leesspecialist (of een soortgelijke opleiding) gevolgd 

heeft of bereid is deze op korte termijn te volgen.  

 

Wij bieden jou 

• een leuke baan op een kleinschalige school met een betrokken team; 
• voor het schooljaar 2020-2021 0,1fte ambulante tijd om je taak uit te voeren; 
• een contract voor 0,4-1,0 WTF (16-40 uur) voor onbepaalde tijd; 
• een beloning conform CAO PO, inschaling in L10/L11, afhankelijk van opleiding en ervaring.  

 

Interesse? 

Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Mail je motivatie en CV uiterlijk donderdag 13 februari 
naar Simone Lemmers, directeur van de Antoniusschool, simone.lemmers@kansenkleur.nl.                 
Heb je inhoudelijke vragen, dan kun je ook contact opnemen met Simone, op telefoon-                   
nummer 024-645 33 19. 

De gesprekken vinden plaats in de week van 17 februari. De vacature wordt intern, binnen Kans & 
Kleur uitgezet.  
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