Gezien de grote instroom van nieuwe leerlingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is de
Internationale Schakel Klas Walcheren voor volgend schooljaar op zoek naar

Diverse docenten NT2 (aantal lesuren in overleg)
Docent LO voor 0,40 fte
Docent rekenen/wiskunde voor 1,00 fte (parttime is bespreekbaar)
Wil jij je professioneel inzetten voor het bieden van toekomstperspectief aan deze leerlingen
en de overige nieuwkomers, door het geven van goed onderwijs op maat, dan komt de ISK
Walcheren graag in contact met jou. We hebben jouw bijdrage nodig!
Functie-inhoud:
In verband met het opstarten van diverse nieuwe lesgroepen, zoekt de ISK Walcheren met
spoed bekwame, betrokken en gemotiveerde docenten voor de uitvoering van de lessen
NT2, rekenen/wiskunde en LO. Docenten NT2 zijn vaak ook mentor van een klas.
Wat wij vragen:
Graag komen wij in contact met kandidaten die voldoen aan de volgende functie-eisen:
• Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid PABO, LO, of een Tweedegraads
bevoegdheid voor het VO. Het aanvullend in het bezit hebben van een (post-HBO)
diploma NT2 is een pré
• Je hebt ervaring met lesgeven in het (S)VO, het (S)PO en/of op een ISK
• Je hebt affiniteit met de ISK-doelgroep, met culturele diversiteit
• Je hebt affiniteit met jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
• Je weet leerlingen te motiveren om het beste uit zichzelf te halen
• Je bent enthousiast en betrokken
• Je bent geduldig en gestructureerd
• Je bent flexibel
• Je werkt zelfstandig, maar kunt ook goed samenwerken in een team
• Je biedt veiligheid aan leerlingen door te sturen op rust en voorspelbaarheid
Wat wij bieden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.
Contact:
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Irene Duden,
teamleider ISK Walcheren via e-mail: xddn@iskw.nl of telefonisch: 0118-650540 /
06-24361030
Wij zien je sollicitatie graag voor 7 juni 2022 tegemoet. Deze kun je per mail richten aan
Irene Duden.
ISK Walcheren is een dagopleiding voor anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar, met als doel de
leerlingen op voldoende niveau Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels te brengen en hen
vervolgens door te schakelen naar een passende vorm van VO of MBO/HBO. Daarnaast worden de
leerlingen bekend gemaakt met diverse aspecten van de Nederlandse samenleving
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs .

