
De Bonte Leeuw zoekt, voor het schooljaar 2023-2024, een DOCENT PRIMAIR
ONDERWIJS (M/V) voor +/- 5,5 u/week

Let op: Wij kunnen kandidaten alleen opnemen in de procedure als ze in (de omgeving van)
Boston wonen/gaan wonen en over een geldige Amerikaanse werkvergunning (gaan)

beschikken!

SAMEN ZIJN WE STERK!

Spreek jij Nederlands, ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en/of zou je het gewoon leuk
vinden om te werken met kinderen in het primair onderwijs? De Bonte Leeuw is voor het
komend schooljaar 2023-2024 op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde docent, die ons
team komt versterken!

Onze school is gehuisvest in École Francaise Greater Boston (EFGB) in Cambridge en onze
leerlingen komen daar bijeen op zondagochtend van 9:30 am tot 12:30 pm. Indien nodig
schakelen wij over op remote onderwijs, bijvoorbeeld vanwege een Covid-uitbraak of barre
weersomstandigheden.

FUNCTIE
Jouw takenpakket als docent bestaat onder andere uit:

- Het zorgdragen voor een open, positieve, heldere en stimulerende leeromgeving voor de
leerlingen en het signaleren en opvolgen van didactische behoeften.

- Het voorbereiden en evalueren van de taallessen aan de hand van de lesmethoden
‘Nieuwsbegrip’, ‘Taal Actief’ en ‘Staal’.

- Je schrijft tweemaal per jaar rapporten en hebt contact met ouders over de voortgang.
- Je levert een bijdrage aan het waarborgen van de onderwijskwaliteit en ontwikkeling van

het lesprogramma.
- Wanneer nodig geef je online les via ons Google Platform.
- Je neemt deel aan de twee maandelijkse teamvergaderingen en de vierjaarlijkse

cultuurdagen.

FUNCTIEPROFIEL
Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt affiniteit met het werken met kinderen. Ook ben je
flexibel, zelfstandig en enthousiast in het overbrengen van de Nederlandse taal en cultuur.
Onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs en/of relevante ervaring in
het Nederlandstalige onderwijs alsmede ervaring met Google Classroom verdient de voorkeur,
maar is geen vereiste. Je woont in (de omgeving van) Boston en beschikt over een geldige
Amerikaanse werkvergunning of kan deze zelf verkrijgen.

SALARIS
Het salaris voor deze functie is op uurbasis. De hoogte van het salaris wordt bepaald op basis
van je diploma(’s) en ervaring. Je krijgt naast de lesuren ook betaalde tijd voor het klaarzetten
en opruimen van je lokaal, voorbereiding van de les, het voeren van oudergesprekken en voor
de cultuurdagen. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden tot bijscholing
via het NOB.



SOLLICITATIEPROCEDURE
Wij zoeken iemand die beschikbaar is voor het komend schooljaar 2023-2024 (start begin
september 2023) en eventueel in 1 of 2 lessen in het huidige schooljaar - om alvast eens mee
te kijken. We horen graag van je, ook als je pas later in het jaar beschikbaar bent.

Na een kennismakingsgesprek met het schoolbestuur volgt een vervolggesprek met de
onderwijscoördinator en kun je een keer meedraaien met een les om te kijken hoe onze school
werkt en wat jouw rol precies inhoudt.

Heb je interesse, wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Rogier
Landman (Bestuurslid HR) via rogier.landman@debonteleeuw.org. Neem een kijkje op onze
website www.debonteleeuw.org voor meer informatie over de school en de lesdagen.

We kijken uit naar jouw reactie!

mailto:rogier.landman@debonteleeuw.org
http://www.debonteleeuw.org

