Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder‐neutraal
en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk
voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de
plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14
basisscholen tellen ongeveer 3400 leerlingen. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur
en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing
van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de
beleidsontwikkeling van de stichting.
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar
eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de
stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting
Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.
Interne vacature, per 1 februari 2022 zoekt Kans & Kleur een nieuwe:

VEELZIJDIGE NT2 BEGELEIDER
(16 uur per week)
Wat ga je doen? Elk schooljaar komen er kinderen in de gemeente Wijchen wonen, waarvoor
Nederlands een nieuwe taal is. Deze kinderen hebben baat bij een school waar ze zich welkom en
veilig voelen en waar ze de Nederlandse taal eigen kunnen maken door deze om zich heen te horen.
Daarnaast is afgestemde begeleiding op het verwerven van Nederlands als tweede taal van belang.
Als NT2 begeleider werk jij nauw samen met deze kinderen, hun ouders en leerkrachten om ze
taalvaardig te maken in het eerste jaar in Nederland.
De collega die we zoeken
 Heeft ervaring met NT2‐leerlingen en is bevoegd leerkracht;
 Staat open voor het omgaan met culturele verschillen;
 Zet non‐verbale communicatie in om te kunnen communiceren met kinderen;
 Is NT2‐gecertificeerd of bereid zich te certificeren;
 Kan helder communiceren met samenwerkingspartners;
 Heeft ervaring met het coachen van collega’s;
 Actualiseert de kennis t.a.v. Nederlands als tweede taal verwerving en is op de hoogte van
beschikbare materialen;
 Kan zich met behulp van weinig voorinformatie een beeld vormen van de beginsituatie van
de leerlingen wat betreft onderwijservaring en taalvaardigheidsniveau;
 Kan sociaal‐ emotionele problematiek van vluchtelingenkinderen signaleren en hier adequaat
mee omgaan;



Kan effectief met tijd omgaan, is stressbestendig en flexibel.

Wat we jou bieden is
 Salaris conform CAO PO L10‐schaal.
 0,4 FTE van 1 februari 2022 tot 1 augustus 2022, eventueel verspreid over meerdere dagen/
dagdelen;
 Mogelijkheid tot verlenging tot eind schooljaar 2022‐2023 bij wederzijdse tevredenheid en
voldoende NT2‐leerlingen;
 Indien er geen werkzaamheden (meer) zijn als NT2 begeleider, stel je jezelf beschikbaar voor
het reguliere onderwijs;
 Afwisselend programma op verschillende scholen binnen Kans & Kleur;
 Overleg‐ en ondersteuningsmogelijkheden vanuit de stuurgroep NT2;
 Ruimte om je eigen programma te bepalen en grotendeels autonoom te werken;
 Samenwerking en overleg tussen betrokken leerkrachten en intern begeleider(s);
 Ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Interesse?
Stuur dan vóór 31 januari 2022 je sollicitatiebrief en CV naar Carina Coenen, als voorzitter
Beleidscommissie Kwaliteit en Passend Onderwijs: carina.coenen@kansenkleur.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je ook contact opnemen, door te bellen naar Carina,
via telefoonnummer 024‐645 28 81 (telefoonnummer Paulusschool).

