
   
 

   
 

Ben jij leerkracht PO en wil jij kinderen uit de noodopvang in Doetinchem 
helpen bij hun ontwikkeling? 

 
De Gemeente Doetinchem, Iselinge Hogeschool, PRO8, IJsselgraaf Scholengroep en Scholengroep 
GelderVeste starten samen een taalklas in Doetinchem. Het is onze maatschappelijke opdracht om 
gezamenlijk onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving. Wil jij voor de kinderen in deze 
taalklas echt iets betekenen en past deze uitdaging bij jou? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Je gaat samenwerken met enkele duo partners onder leiding van een coördinator. Samen dragen 
jullie er zorg voor dat deze taalklas opstart en zich doorontwikkelt. 
 
 Wie zoeken wij? 
 
Wij zoeken drie leerkrachten die per persoon voor 0,6 FTE inzetbaar zijn. Onze wens is om op korte 
termijn het onderwijs voor de groep leerlingen van 4-12 jaar te gaan verzorgen. De duur van de baan 
is in eerste instantie tijdelijk, te weten tot het einde van schooljaar 2022-2023. We bespreken tijdig 
of er mogelijkheden zijn voor doorstroom naar de invalpool van de betreffende besturen. 
 
Ben jij de daadkrachtige collega die voor deze groep kinderen onderwijs wil verzorgen? Wil jij hen 
begeleiden van de eerste opvang naar het ontvangen van onderwijs, waarbij persoonlijke 
ontwikkeling hand in hand gaat met een goede sfeer binnen en buiten deze groep? Kijk dan 
onderaan deze vacature naar de route om te reageren! 
 
Wij zijn op zoek naar een collega die: 

• een PABO diploma heeft; 
• een pedagogisch klimaat kan creëren waarin alle kinderen zich veilig en gewaardeerd 

voelen; 
• kennis heeft van NT2 of zich hierin wil verdiepen; 
• beschikt over didactische vaardigheden en ervaring heeft met het differentiëren van 

niveaus; 
• duidelijkheid en structuur kan bieden;  
• een open houding heeft en flexibel is. 

 

Wij bieden: 
• een betrokken en enthousiaste team, waarin jullie van elkaar leren en elkaar ondersteuning 

geven waar nodig;  
• Iselinge studenten die samen met jullie het onderwijs vormgeven; 
• salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO PO; 
• gegarandeerde betrokkenheid en ondersteuning waar nodig. 

 
Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde om bij ons in dienst te kunnen 
treden.  
 
 
Wie zoeken wij?  



   
 

   
 

Procedure 
 
Als je interesse hebt in deze baan, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Dit kan door je 
motivatie en C.V. op te sturen naar d.maathuis@gelderveste.nl  
 
Je kunt reageren tot en met woensdag 12 oktober. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 
42. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 


