
Vacature Taalplusklascoördinator 

 

Vanuit het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Tiel wordt op de 6 VVE-scholen gewerkt 
met de taalplusklas (TPK).  
De doelen hiervan zijn:  
> Versterking van de deskundigheid van leerkrachten in de groepen 3, 4 en 5 op het gebied van 
(tweede) taalverwerving.  
> Een extra taalimpuls voor leerlingen uit de groepen 4 en 5.  

Per aanvang van het nieuwe schooljaar of uiterlijk 1 oktober 2020 zijn we op zoek naar een nieuwe 
TPK-coördinator, die werkzaam is namens de 3 besturen CPOB, OPO-R en SKOR. 

TPK-coördinator 
 
Functie eisen: 
- Beschikt over specifieke kennis en ervaring m.b.t. woordenschat onderwijs (Verhallen); 
- Is een excellente leerkracht; 
- Kan op een respectvolle manier leerkrachten coachen; 
- Kan op een heldere manier onderwijsassistenten aansturen, begeleiden en 
ondersteunen; 
- Kan meedenken over schoolbeleid op het gebied van taal, woordenschat en/of 
begrijpend lezen.  
 
Taakinvulling: 
- Ongeveer 1x per maand coachen van de leerkrachten van de groepen 3, 4 en 5 van de 
betrokken scholen. Dit kan d.m.v. co-teaching, samen voorbereiden, observeren en/of een 
nagesprek om kennis en vaardigheden te vergroten; 
- Meedenken met de leerkracht en onderwijsassistent over de invulling van de 
onderwijsassistent waarbij op 3 niveaus taalondersteuning wordt gegeven;  
- Ongeveer 1x per maand ondersteunen, coachen of begeleiden van onderwijsassistenten; 
- Minimaal 2x per jaar contact met de betrokken directeuren over de voortgang, 
beschikbare ruimte, knelpunten, etc. ; 
- I.s.m. de leerkrachten opstellen van de ambities voor de leerlingen en het monitoren en 
evalueren van de opbrengsten;  
- De tussen- en eindevaluatie, waarin te vinden is hoe er aan welke 
leerkrachtvaardigheden is gewerkt en wat de opbrengsten zijn van de leerlingen, doen 
toekomen aan de verschillende directeuren en besturen;  
- In overleg met de directie van de school mede zorg dragen voor de borging en de wijze 
waarop;   
- In overleg met de directie van de school aansluiten bij vergaderingen of werkgroepen 
gericht op het taalonderwijs op de school;   
- Het maken van een verantwoordingsdocument waarbij inzichtelijk gemaakt wordt op 
welke manier er gewerkt is aan het versterken van het taalonderwijs.  
 
Aanstelling:  
WTF 0,6 voor 6 scholen. 
Interne kandidaten behouden hun aanstelling bij het huidige schoolbestuur.  



Voor deze aanstelling zijn we afhankelijk van de gemeente. De subsidie hiervoor is t/m 
2021 vastgesteld.  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erna Buyserd via erna.buyserd@skor-scholen.nl.  

Solliciteren kan tot en met 9 juli door een motivatiebrief en CV te sturen naar de staffunctionaris van 
je eigen stichting met een cc aan de anderen. Zie de mailadressen hieronder. De gesprekken zullen  
waarschijnlijk plaatsvinden in week 29.  

 

CPOB : Freke Rijpma    f.rijpma@cpob.nl 
OPO-R : Rudy Thijs   personeelszaken@opo-r.nl 
SKOR : Erna Buyserd  erna.buyserd@skor-scholen.nl  
 


