Vacature

Leerkracht zomerschool Vlissingen

Tijdelijk zomervakantie. Meerdere groepen.
te zoeken. Zo kunnen kinderen de koppeling maken tussen wat ze leren op
school en ervaren in de wereld. Bovendien zorgen deze belevenissen voor
een extra vakantiegevoel.

Ga jij deze zomer met een klas vol kinderen op ontdekkingsreis? De eerste
drie weken van de zomervakantie opent de zomerschool Vlissingen haar
deuren. Een school die net wat specialer is dan normaal. Want hoewel
er hard gewerkt wordt, heerst er ook een vakantiegevoel. Voor onze
zomerschool zijn we op zoek naar enthousiaste leerkrachten die met hun
koffer vol kennis, ervaring en enthousiasme de kinderen een geweldige én
leerzame zomer willen bezorgen.

Gelijke kansen voor elk kind:
De zomerschool Vlissingen is er voor Vlissingse kinderen die er baat bij hebben
om in de zomervakantie extra naar school te komen. Bijvoorbeeld omdat een
kind een leerachterstand heeft of thuis geen Nederlands spreekt. Door drie
weken extra onderwijs verbeteren we de leerprestaties en verhogen we de
kansengelijkheid. In de zomerschool is veel aandacht voor de basisvakken
rekenen, taal en lezen, maar ook technologie en innovatie, creativiteit en sport
en spel komen aan de orde.

Samen op reis door de wereld:
De Vlissingse scholen nodigen kinderen uit die in aanmerking komen. Uit
ervaring weten we dat de animo groot is. De zomerschool is namelijk niet
alleen heel leerzaam maar ook erg leuk. Dat komt door het levensecht leren.
Als leerkracht ondersteun je het leerproces van kinderen door middel van
praktijk- en ervaringsgericht onderwijs. Juist door nieuwe ervaringen op te
doen, leren de kinderen. Samen met de kinderen trek je er regelmatig op uit.
Bijvoorbeeld: je geeft uitleg over historische gebouwen en gaat daarna op
stap om deze in het echt te bewonderen. En je laat niet alleen plaatjes van
bomen en planten zien, maar je gaat ook samen naar het bos om deze

Je reisgegevens op een rij:

Wat biedt deze reis jou?

•
•
•

•

De zomerschool is geopend van 25 juli tot 12 augustus 2022.
De zomerschool vindt plaats in De Combinatie, locatie Het Vlot.
Voor de zomerschool komen kinderen van groep 1 t/m 7 uit
Vlissingen in aanmerking, die voldoen aan enkele criteria.

•
•
•
•

Wat zit er in jouw koffer? Genoeg voor deze
ontdekkingsreis?
•

•
•

Je bent enthousiast over de kansen en mogelijkheden die de
zomerschool aan kinderen biedt, mede door het inzetten van
levensecht leren.
Je bent volledig bevoegd om als leerkracht te werken (PABObachelor).
Je hebt specifiek aandacht voor groepsvorming en een veilig
pedagogisch klimaat

De mogelijkheid om van betekenis te zijn voor kinderen, die door jouw
begeleiding extra kansen krijgen.
Een aanstelling voor vier weken, waarvan drie weken uitvoering met de
leerlingen en één week voorbereiding, scholing en evaluatie.
Inschaling Leerkracht L10, conform CAO Primair Onderwijs.
Samenwerking met de schoolbesturen en gemeenten
Om de zomerschool tot een succes te maken, werken de gemeente
Middelburg, Archipel Scholen, Prisma, Onze Wijs en Kinderopvang Walcheren
nauw samen.

Enthousiast geworden?!
Carlien Bakker,
projectleider zomerschool Vlissingen
T: 06 – 21 82 29 76.
E: cbakker@rpcz.nl

Solliciteer voor 13 mei 2022
Sollicitatiegesprekken vinden plaats
op een nader te bepalen datum
Startdatum 25 juli 2022

