
voor de onderbouwgroep (kleuters)
voor minimaal drie dagen (ma, di, woe)
die zin heeft om het avontuur met ons aan te gaan
met affiniteit met deze doelgroep
die pedagogisch en didactisch sterk is
die in staat is om met met ons verder te bouwen aan
het Expertisecentrum
die samenwerken belangrijk vindt en veel wil leren
die de PABO (bijna) heeft afgerond

een enthousiast team met veel expertise
goede ondersteuning en begeleiding
een uitdagende leeromgeving
de kans om te groeien in NT2 onderwijs

Expertisecentrum Taalgroepen Voila biedt onderwijs aan
nieuwkomers.
Onze leerlingen komen over de hele wereld vandaan.
Op dit moment werken wij met 5 groepen en zijn gehuisvest
aan de Lingewijk in Leusden. 

Wij zoeken iemand:

Wij bieden jou:

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Interesse?
Jouw motivatie en CV kun je sturen naar: 
Alette Rond, coördinator Expertisecentrum Taalgroepen
Voila: arond@voilaleusden.nl

VOILA ZOEKT NIEUWE COLLEGA'S!
 

Taalgroepen:  Groep 1-2    (0,6-1,0 WTF)
Intensieve instructiegroep    (0,3-0,4 WTF)

Kompas: Groep 5/6    (0,4 WTF)
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Taalgroepen: Groep 1-2

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

affiniteit heeft met deze doelgroep
pedagogisch en didactisch sterk is
gedifferentieerd kan en wil werken
de PABO (bijna) heeft afgerond

de mogelijkheid om verder mee te bouwen aan de
ontwikkeling van het Expertiseteam

De intensieve instructiegroep is een voorziening voor heel
Leusden en onderdeel van het Expertisecentrum Voila.
De groep is gehuisvest in Kindcentrum Berkelwijk en biedt
onderwijs aan kinderen die wat meer moeite hebben met
het leren. In deze kleine groep werken de kinderen ‘s
morgens op de kernvakken op hun eigen niveau. In de
middag volgen zij de lessen in een stamgroep op de Heerd
of De Holm.
De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen.

Wij zoeken iemand die:

Wij bieden jou:

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Interesse?
Jouw motivatie en CV kun je sturen naar: 
Alette Rond, stafmedewerker passend onderwijs Voila:
arond@voilaleusden.nl

Alles begint bij jou!
Jij bent precies goed.
Wij zijn altijd ondernemend, opgeruimd en openhartig
Samen werken we aan kwaliteit.

Het Kompas is een interconfessionele basisschool midden
in het hart van Leusden. Begin november gaan we starten
in het gloednieuwe gebouw IKC Groenhouten. In dat
gebouw gaan we ons onderwijs verder vorm geven met
onze samenwerkingspartners: Humankind en De Hobbit 

Het Kompas zoekt een leerkracht 5/6 voor 0,4 WTF
Werkdagen ma/di of do/vr.

Onze uitgangspunten:voor het onderwijs zijn:

Ingangsdatum: 1 november 2022 of eerder indien mogelijk. 

Wil jij meehelpen ons onderwijs door te ontwikkelen, dan
hoor ik graag wat van je! 

Wilbert Koelewijn , directeur Het Kompas
E:: wkoelewijn@kompasleusden.nl/
T: 0619784509

Intensieve instructiegroep Kompas: Groep 5/6
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