Toppers voor taalklassen gezocht: leerkracht(en)
Ben jij een vakbekwame leerkracht die met een nuchtere instelling bewust kiest voor onderwijs aan
anderstaligen? Wil jij het weer hebben over de inhoud van je vak? En wil je deze kennis delen en waar
mogelijk verbinden? Dan ben je bij ons op de juiste plek. Onderwijsinstellingen kom Leren en
MosaLira bieden jou de mogelijkheid aan de slag te gaan met nieuwe, nog op te zetten taalklassen in
Maastricht.
NT2 is een vak apart.
Samen beschikken kom Leren en MosaLira over 40 scholen in de regio Maastricht-Heuvelland waar
we elke dag vol enthousiasme werken aan goed (basis)onderwijs voor iedereen, ook voor
anderstaligen.
In een taalklas wordt aan anderstalige leerlingen intensief taalonderwijs aangeboden met het doel zo
snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. Ook wordt er actief ingezet op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen en op burgerschap. Nederlands aan anderstaligen vraagt om specifieke
expertise.
Het gaat in deze taalklassen niet specifiek over kinderen van asielzoekers (zij krijgen les op een
andere school), maar over lesgeven aan kinderen van expats en statushouders.
Wat zoeken we in jou?
• Je bent een vakbekwame leerkracht die goed kan communiceren met leerlingen, ouders
en collega’s. Ook wanneer taal daarbij een hindernis is;
• Je bent didactisch sterk en hebt zicht op de leerlijnen en ontwikkeldoelen (primaire
proces) in het regulier primair onderwijs;
• Je beschikt over een uitstekende Nederlandse taalvaardigheid; zowel voor spelling als in
grammatica en zinsbouw;
• Jij weet als geen ander de vertaalslag te maken van literatuur naar goed onderwijs voor
onze nieuwkomers, want jij weet wat werkt en wat niet;
• Jij herkent het gevoel van tekortschieten, maar weet hier als professional goed mee om te
gaan;
• Je bent flexibel in je denken en handelen, maar weet dit ook te combineren met planmatig
werken;
• Je zoekt de samenwerking op met collega’s en scholen en deelt graag jouw expertise met
anderen. Ook durf je de vraag te stellen als jij hierin iets nodig hebt.

Wat mag je van ons verwachten?
• Ruimte om samen met ons te pionieren,
• Ruimte voor jouw vakmanschap en jouw stem;
• Een omgeving die uitdaagt en inspireert, met veel aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling. Bijvoorbeeld in leernetwerken, teamverband of met individuele opleidingen;
• Een salaris conform cao PO dat past bij jouw expertise;
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband bij kom Leren of MosaLira.
Hebben we jouw interesse gewekt?
Heb je vragen over de inhoud van de vacature? Neem dan contact op met Maja Zuiderveld 0611360147 of via maja@bureaudrbij.nl. Voor meer informatie over de aanstelling kun je contact
opnemen met Veroniek Gevers van kom Leren v.gevers@kom-leren.nl of Beau Sijen van MosaLira
b.sijen@mosalira.nl
De reactietermijn loopt tot 3 december 2021. Gesprekken vinden plaats op 14 december 2021 vanaf
14.00 uur. We kijken uit naar je reactie, deze is welkom op werken@mosalira.nl o.v.v. taalklassen.

