.

PROOLeiden/Leiderdorp verzorgt
openbaar onderwijs aan kinderen van
4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp.
Met 20 scholen bieden we een
diversiteit aan eigentijds
basisonderwijs: Montessori, Jenaplan,
unit-onderwijs, internationaal gericht
onderwijs, profielscholen (sport &
bewegen, wetenschap & techniek,
Engels/VVTO), binnenstad- en
buitenwijkscholen én
onderwijskansenscholen. Daarnaast
hebben we een regionale functie door
het aanbieden van speciaal
(basis)onderwijs en cluster 4 scholen
(scholen voor kinderen met psychische
problemen of gedragsproblemen).
Met 530 medewerkers en circa 5.500
leerlingen is PROOLeiden/Leiderdorp
de grootste scholengroep voor primair
onderwijs in Leiden en Leiderdorp.
Werken bij PROOleiden/Leiderdorp
betekent ook werken in Leiden
Kennisstad; medewerkers kunnen
kosteloos deelnemen aan activiteiten
voor onderwijsprofessionals, zoals het
Leids Onderwijs Festival, de Nacht van
de Leraar, ’t LEF (Leids Educational
FieldLAB), MEETUP071 en De Leidse
Aanpak voor Talentontwikkeling.
PROOLeiden/Leiderdorp biedt
openbaar onderwijs. Op een openbare
school is ieder kind en iedere
leerkracht welkom, ongeacht zijn of
haar sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond.
‘Onderwijs met aandacht voor elkaar’
is onze merkbelofte. Als scholengroep
dagen wij iedereen uit om zichzelf en
de ander te versterken in kennis, denken menskracht en vanuit
verantwoordelijkheid
en nieuwsgierigheid zorg te dragen
voor de wereld, de ander en zichzelf.

80 NOVA leerlingen zoeken

een nieuwe vakleerkracht voor Chinees
Start in overleg
Wie zoeken we?
Een docent Chinese taal- en cultuur die onze hoogbegaafde leerlingen op een
uitdagende en inspirerende manier Chinees wil leren. Jij werkt als zelfstandige en
bent vier uur per week beschikbaar. Je kunt zelf je lessen samenstellen, met
behulp van methodes die de school heeft. Je bent in staat om te differentiëren en
kunt leerlingen begeleiden naar HSK-examens.

Wie zijn we?
De Nova-groepen op de Anne Frank school verzorgen fulltime
hoogbegaafden onderwijs. Wij hebben vier combinatiegroepen (3/4, 5/6,
5/6 en 7/8) met in totaal 80 kinderen. Deze leerlingen krijgen de reguliere
lesstof compact aangeboden en een groot deel van de lestijd wordt
besteed aan thematisch onderwijs. Elk thema is vakoverstijgend en bevat
input vanuit de natuurwetenschappen, wereldoriëntatie, kunst en cultuur.
Chinees is een vast onderdeel van ons curriculum. Voor de vakken
Chinees, schaken, muziek en gym worden vakleerkrachten ingezet.
Jij hebt
•
•
•

Ervaring met lesgeven aan kinderen.
Humor en geduld.
Een groot inlevingsvermogen.

Jij bent
• Als docent bevoegd om les te geven en hebt sinologie gestudeerd
of bent een native-speaker met een lesbevoegdheid.
• Creatief in het ontwikkelen van lessen voor hoogbegaafde
kinderen.
• Communicatief vaardig en kan inspelen op wensen van de
leerlingen.
• Flexibel, maar ook heel duidelijk en hanteert een eenduidige
structuur in je lessen.
• Authentiek.

Wij bieden
Een uitdagende werkomgeving met 80 enthousiaste leerlingen. Je krijgt bij
ons de ruimte om lessen zelf vorm te geven, waarbij er ook ondersteuning
is vanuit de methodes. De kinderen bij Nova houden van uitdagingen en er
zijn leerlingen die zich voorbereiden op de HSK-examens (op dit moment
HSK-1 en HSK-3).
Spreekt de vacature je aan?
Reageer dan voor zondag 30 oktober en stuur je motivatie en CV naar
Gerritje Snip via gerritje@annefrankleiden.nl
Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 7 november.
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen
met Gerritje Snip per e-mail of via 071-5318388. Onze school is gesloten
van 24 oktober tot en met 30 oktober.

