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VACATURE PER AUGUSTUS 

(GEDIPLOMEERD) LEERKRACHT  

NTC SCHOOL DE TAALTOEKEL 

De Vereniging Nederlandse School de Taaltoekel in Addis Abeba, Ethiopië, verzorgt al sinds het begin 

van de jaren tachtig Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs (NTC). Als één van de weinige NTC locaties 

in de wereld zijn we gevestigd op het terrein van de Nederlandse Ambassade, waar we de kinderen 

een veilige leeromgeving kunnen bieden. 

De Taaltoekel biedt NTC onderwijs aan kinderen en volwassen in de vorm van:  

 Peuteronderwijs  

 Basisonderwijs  

 Voortgezet onderwijs 

 Taalcursussen ter voorbereiding op het inburgeringexamen.   

Elke groep/klas van het basis- en voortgezet onderwijs krijgt per week ruim 2 uur Nederlands 

taalonderwijs. Deze lessen volgen zij naast het dagonderwijs op de internationale school. Een 

enthousiast en gedreven team staat elke dag voor ze klaar. De drijfveer op school is plezier. De 

leerkrachten dragen zorg voor een leuk, krachtig, positief en leerzaam lesaanbod, zodat leerlingen in 

korte lestijd telkens weer vooruitgang boeken. Dit bereikt de Taaltoekel door gedifferentieerd leren 

te stimuleren. Ieder kind heeft immers een unieke achtergrond (richting 1 of 2). Het is dus 

vanzelfsprekend dat de leerkrachten letten op bijvoorbeeld leertempo, leerstijl, interesse en niveau. 

Daarnaast geven de leerkrachten steun aan en hebben respect voor de keuzes van het kind. Hiervoor 

is het noodzakelijk dat de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend wordt gevolgd, niet alleen door 

resultaten van toetsing, maar ook door te observeren.  

De Taaltoekel kent in het huidige schooljaar een bezetting van 1 directeur/leerkracht, 4 

leerkrachten, 3 onderwijsassistenten en een administratief medewerker.  

WIE ZOEKEN WIJ?  
De Taaltoekel zoekt per eind augustus 2015 een gediplomeerd leerkracht (m/v), met als belangrijkste 

taken:  

 Voorbereiden en verzorgen van de Nederlandse taal- en cultuurlessen aan gecombineerde 

groepen leerlingen in het primair en/of voortgezet onderwijs. Met een minimum van 5 uur per 

week en een maximum van 10 uur per week. 

 Voorbereiden en verzorgen van themadagen en andere culturele evenementen samen met 
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het team. 

 Afnemen van toetsen en bijhouden van de resultaten. 

 Onderhouden van contacten met ouders. 

 Opstellen van rapporten en het voeren van daarbij behorende oudergesprekken. 

 Bijhouden van het LVS en de administratie rondom komende en vetrekkende leerlingen. 

 Bijwonen en voorbereiden van teamvergaderingen en de teambuilding/trainingsdagen.  

PROFIEL 

De Taaltoekel is op zoek naar een leerkracht die: 

 Stabiel en dynamisch is en die het een uitdaging vindt om in het buitenland te wonen en les te 

geven aan kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende taalniveaus; 

 beschikt over een Pabo-diploma (Geïnteresseerden zonder lesbevoegdheid voor het primair 

onderwijs wordt verzocht niet te reageren.); 

 recente onderwijservaring heeft; 

 graag in een team werkt; 

 functioneert in hoge mate van zelfstandigheid; 

 enthousiast en flexibel is; 

 improvisatievermogen heeft; 

 sociale, organisatorische en communicatieve vaardigheden heeft.  

WAT BIEDEN WIJ? 
Wij bieden behalve een (parttime) baan in een gezellig team tevens het volgende: 

 Een schooljaarcontract met – in principe – automatische verlenging; 

 Een vergoeding voor het aantal gewerkte uren als leerkracht conform de onderwijs CAO; 

 Een bescheiden pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden met een reiskostenvergoeding  van 

max. 200 per schooljaar en ziekteverlof met een maximum van drie weken. 

Let op: We zoeken naar iemand die al accomodatie en een werk- of verblijfsvergunning in Ethiopië 

heeft. 

SOLLICITATIEPROCEDURE 
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie? Stuur je CV met een korte motivatiebrief vóór 10 

augustus per mail aan info@detaaltoekel.nl. Je krijgt uiterlijk een week later een reactie. De eerste 

gesprekken vinden plaats in de derde van augustus. Vermeld a.u.b. of u in Addis Abeba verblijft of 

elders bent ten tijde van de eerste gesprekken.  
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