
  Groepsleerkracht(en) 
voor een taalklas met Oekraïense leerlingen

CNS Nunspeet zoekt voor komend schooljaar 2022-2023 één of meerdere enthousiaste

CNS Nunspeet richt, in samenwerking met de gemeente Nunspeet en de andere 

scholen in de gemeente Nunspeet, één of meerdere taalklassen in ten behoeve 

van leerlingen die uit Oekraïne afkomstig zijn. Omdat onduidelijk is of en 

hoelang deze leerlingen blijven en wanneer ze doorstromen naar het regulier 

onderwijs, is de verwachting dat deze taalklas tijdelijk van aard is. 

 

Bij beëindiging van de taalklas zal een benoeming als groepsleerkracht 

binnen de scholen van CNS Nunspeet plaatsvinden.

 We zoeken een collega die:

• vanuit christelijke overtuiging onderwijs biedt

• in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid

• beschikt over goede contactuele eigenschappen

• de flexibiliteit heeft om in teamverband samen te werken

• de Engelse taal machtig is

• ervaring heeft met NT onderwijs

• kan en wil samenwerken met Oekraïense leerkrachten

• affiniteit heeft met de leeftijdsgroep 7 t/m 12 jaar

 

 Interesse?

Stuur dan je CV en korte motivatie per mail uiterlijk 17 juni naar Albert Magré, 

namens CNS Nunspeet projectleider, via albertmagré@cnsnunspeet.nl. Voor 

meer informatie kun je contact met hem opnemen, bij voorkeur via hetzelfde 

mailadres, telefoon 0341 - 25 36 37.

Korte omschrijving van CNS

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk 

Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet 

verzorgt sinds 1965 protestants christelijk 

onderwijs op vijf basisscholen in Nunspeet en 

Elspeet. Het onderwijs wordt gegeven vanuit 

een levende relatie met Jezus Christus. De 

scholen zijn gericht op optimale ontwikkeling 

van elke leerling.

Met het oog daarop zijn de schoolteams in 

beweging. Elke CNS school heeft de ruimte om 

zich onderwijskundig te profileren. De ontwik-

keling van Passend Onderwijs wordt gezamen-

lijk gedaan. Verder wordt nauw samengewerkt 

op het vlak van beleids voorbereiding, interne 

begeleiding, ICT-beleid en professionalisering. 

Het bestuur streeft naar brede pedagogische 

samen - werking op gemeentelijk niveau. 

Daartoe wordt actief samenwerking gezocht 

met professionele organisaties die zich richten 

op 0-12 jarigen. 

Meer informatie: www.cnsnunspeet.nl

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN  
UITDAGENDE BAAN?

De school waar uw kind zich thuis voelt...

http://www.cnsnunspeet.nl

