
 

 

 

 

 

 

Zin in een uitdagende start van 2022? 
 

Taalhulp voor Taalklas Nieuwkomers 
 

Het Team Taalklas Nieuwkomers zoekt per 1 februari 2022,  

of zo snel mogelijk daarna, een leerkracht  

die voor 0,5 fte beschikbaar is. 
  

Je gaat leerlingen en leerkrachten ondersteunen. Hierbij gaat het om leerlingen 

van 4-12 jaar binnen scholen van het Samenwerkingsverband Rijnstreek, die 

Nederlands als tweede taal leren. Het gaat veelal om leerlingen die veel hebben 

meegemaakt en getraumatiseerd (kunnen) zijn en weinig tot geen onderwijs 

genoten hebben.  

Je gaat naar de scholen om deze leerlingen en eventueel de onderwijsassistent of 

leerkracht te begeleiden in het aanleren van de eerste beginselen van de 

Nederlandse taal.  

 

Heb je al een aanstelling bij één van de besturen binnen het s 

samenwerkingsverband Rijnstreek, dan word je tijdelijk gedetacheerd aan de 

taalklas. Jouw aanstelling bij het bestuur waarvoor je werkt behoud je.  

 

Ben je geïnteresseerd om als taalhulp te werken met nieuwkomers en in het team 

Taalklas Nieuwkomers dan vragen wij je te solliciteren naar deze functie. 

 

Functie-eisen 

● Je hebt een afgeronde pabo-opleiding. 

● Je beschikt over een rijbewijs en auto. 

● Een afgeronde Nt2 opleiding is een pré. 

● Je hebt ervaring of affiniteit met nieuwkomers (vluchtelingen leerlingen). 

● Je bent creatief in het bedenken van manieren om taal aan te leren. 

● Je bent geduldig en een doorzetter. 

● Je bent flexibel, daadkrachtig en enthousiast. 

● Je staat stevig in je schoenen en weet structuur en veiligheid te creëren. 

● Je bent in staat om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. 

● Je werkt constructief samen met de leerkracht van het kind en bent in staat om 

leerkrachten te ondersteunen. 

● Je werkt constructief samen met het ’Team van de Taalklas Nieuwkomers’. 

 

 

 



 

De sollicitatieprocedure van de vacature 

Je kunt solliciteren met cv en motivatiebrief sturen naar gse@scopescholen.nl. Dit 

kan tot en met woensdag 12 januari 2022.  

De gesprekken worden gepland in week 3.  

 

 

Onze contactgegevens 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met  

Margriet van Holstein via gse@scopescholen.nl / 06-20538389 

 

Meer informatie over de taalklas vind je op www.swvrijnstreek.nl 
 

 

 

 

 

 

 


