
Wil jij graag het verschil maken?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je staat open voor onderwijs aan nieuwkomers en bent je bewust van hun belang. Wil jij deze
leerlingen zich veilig en thuis laten voelen in hun (tijdelijk) nieuwe land? Zie jij jezelf als
steunpilaar voor de leerlingen en hun ouders? We gaan graag met je in gesprek!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken collega’s voor onze Nieuwkomers School: Het
Pyriet in Winterswijk! Heb jij affiniteit met nieuwkomers en wil jij je steentje bijdragen aan een
de toekomst van deze groep kinderen? Voor deze basisschool zoeken wij per direct de volgende
functies:

● Leerkrachten (m/v) die willen lesgeven in een dynamische omgeving
met een duidelijke visie

● Onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner/
pedagogisch medewerker (m/v) die samen met de leerkracht zorgt
voor kwalitatief goed onderwijs

Je gaat lesgeven of geeft ondersteuning aan de leerkracht op een basisschool voor
nieuwkomers. De meeste kinderen wonen met hun familie op het AZC in Winterswijk. Ons doel
is het leren van de Nederlandse taal, zodat leerlingen op een reguliere vervolgschool ergens in
Nederland een goede start kunnen maken.

Wat wij vragen

� Je bent in het bezit van je Pabo-diploma of je bevindt je in de afrondende fase

daarvan. Of je bent in het bezit van een MBO opleiding onderwijsassistent,
leerkrachtondersteuner of pedagogisch medewerker.

� Je hebt affiniteit met deze doelgroep en bent je bewust van het belang van goed

onderwijs voor nieuwkomers.

� Je staat stevig in je schoenen en bent pedagogisch tactvol en didactisch sterk.

� Je hebt een open houding en werkt graag samen in teamverband.



Wat wij bieden

✓ Een aanstelling van 0,6 tot 1,0 fte

✓ Salaris conform cao Primair Onderwijs

✓ Een dynamische werkomgeving op een nieuwkomers school

✓ We bieden je persoonlijke begeleiding/ondersteuning en/of aanvullende
opleidingsmogelijkheden

Info en sollicitatie

Word jij enthousiast om in het nieuwkomersonderwijs te werken? Of wil je graag meer
informatie. Wacht dan niet en reageer of kom langs op gesprek! We denken graag met je mee
om te kijken of dit een goede match kan zijn.

Op donderdag 1 december a.s. is er een inloop van 18.00-20.00 uur op Het Pyriet, zodat je een
kijkje kunt nemen in de school!

Heb je vragen? Neem dan contact op met Johan Müller (directeur) of Natasja Piek (intern
begeleider). Je kunt ook een bericht sturen om te laten weten dat je interesse hebt.

Dan nemen wij contact met je op.

Contactgegevens
Nieuwkomers School het Pyriet
Voorninklaan 1a
7103 AW Winterswijk
telefoon: 0543-514294
e-mail: hetpyriet@sopow.nl 
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