Vacatures BO en VO NTConderwijs Nedersaksen, Duitsland
Voor het NTC-onderwijs in Nedersaksen / Duitsland zoekt de Stichting NTC
Niedersachsen enthousiaste docenten
De Stichting NTCN verzorgt onder auspiciën van Stichting NOB in een aantal plaatsen langs de NederlandsNedersaksische grens het onderwijs in Nederlandse taal en cultuur NTC). De leerlingen volgen het gewone
Duitse basis of voortgezet onderwijs (Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium). Additioneel
ontvangen leerlingen met minstens één Nederlandse ouder zo veel mogelijk op hun eigen school (op
vrijwillige basis) na hun reguliere lessen nog minstens 4 lesuren NTC-onderwijs per week. Vanwege de groei
van het aantal leerlingen, ter vervanging en voor de opbouw van een docentenpool is de Stichting NTCN
geïnteresseerd om in contact te komen met docenten met (zo mogelijk) een Nederlandse (of Duitse)
bevoegdheid voor het basis en/of voortgezet onderwijs.
Functie
U geeft NTC-les op één of meerdere Duitse scholen voor basis en/of voortgezet onderwijs in Nordhorn,
Emlichheim, Laar (Kreis Grafschaft Bentheim), Walchum en in Rhede (Kreis Emsland). Mogelijke andere
lokaties kunnen ook nog in aanmerking komen. De Stichting NTCN hanteert (o.m.) de methoden “ De
Leessleutel” en “Taal actief” (BO) en “Nieuw Nederlands” en “Taal Vitaal op School” (VO). Het niveau van de
kinderen kan nogal verschillen. Dat vraagt om een zeer deskundige en creatieve aanpak in het differentiëren.
U werkt vooral zelfstandig en neemt eens in de twee maanden deel aan een docentenoverleg.
Profiel
De Stichting NTCN vraagt docenten met:
•
•
•
•
•
•
•
•

veel enthousiasme
een grote portie flexibiliteit
een sterk gevoel voor eigenverantwoordelijkheid
vernieuwende ideeën
ondernemingsgeest
zelfstandigheid
communicatieve vaardigheden
veel mogelijkheden op het gebied van differentiatie

De kennis van de Duitse taal is nuttig, echter niet noodzakelijk.
Aanbod
Wij bieden:
•
•
•
•
•

een freelancer contract op basis van € 22,50 bruto per lesuur
begeleiding en docentenoverleg
vrijheid om te ondernemen
competentievergroting door cursussen en studiedagen
een baan met uitdaging!

Sollicitatieprocedure
U kunt uw sollicitatiebrief en CV naar het onderstaande email adres sturen:
Voorzitter Stichting NTCN
Steffan Glüpker
gluepker@t-online.de

Coordinator Stichting NTCN
Brenda Bednarski
nb.ebenau@googlemail.com

De werving & selectie voor deze vacature verloopt niet via Stichting NOB.
Er is geen sluitingsdatum voor reacties.

