
 

 
 

 
 
 
De Brede School Academie Tiel zoekt: 
(Excellente) leerkracht 

 0,2 fte per week 
 

Wij zoeken een (excellente) leerkracht die zin heeft in een nieuw onderwijsavontuur. Iemand die 
gelooft in de doelstellingen van de Brede School Academie en het interessant vindt om samen met 
de andere twee BSA docenten de Brede School Academie verder te ontwikkelen. Iemand die 
ervaring heeft met de doelgroep en zich extra verdiept heeft in taalonderwijs. Een betrokken en 
inspirerende collega, met een onderwijsbevoegdheid PO. 
 

Wat is de Brede School Academie? 
De Brede School Academie (BSA) is geen gewone school, maar een inspirerende plek 
waar kinderen de kans krijgen hun leerpotentie waar te maken. Een unieke school waaraan 
basisscholen meewerken. De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen vanaf groep 6 tot met groep 
8, die gezien hun leervermogen een tekort aan woordenschat/begrip van de (Nederlandse) taal 
hebben. 
 
Om het onmiskenbare talent van deze kinderen tot volle bloei te laten komen, biedt de BSA een 
intensief naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en 
kennis van de wereld centraal staan. Tegelijkertijd stimuleert de BSA een intellectuele cultuur van 
nieuwsgierigheid, plezier in leren en stelt de BSA hoge eisen aan inzet en prestaties. De gedachte 
hierachter is dat talent niet alleen een kwestie is van kunnen, maar ook van willen en doorzetten. 

 

Wij bieden: 
* Een inspirerend en uitdagend onderwijsprogramma 
* Een team van drie BSA docenten en leerkrachten van de samenwerkende scholen, dat 

functioneert als kennisgemeenschap 
*          Training in het ontwikkelen en geven van BSA onderwijs 
*          Kleine groep(en) met gemotiveerde leerlingen 
* Salaris is conform CAO PO schaal LA 

Plaats binnen de organisatie: In overleg aanstelling bij Stichting OPO-R, CPOB of SKOR. 
Werkdag: Donderdag ochtend (andere activiteiten, zoals overleg) en maandag-, dinsdag of 
donderdagmiddag (lesmiddag).  
Taken o.a.: Lesgeven aan een van de BSA groepen, ontwikkelen van onderwijsleerstof, overleggen 
met collega BSA docenten, activiteiten verzorgen voor de kennisgemeenschap. 
Werklocatie: Een nog nader te bepalen locatie in Tiel. 
 

Meer informatie: 
Kunt u vinden op www.bs-tiel.nl. En kunt u inwinnen bij Anouk Pahlplatz, coördinator Brede School 
Tiel- Oost, via telefoonnummer 0344-785021 of mailadres pahlplatz@sportfriends.nl. Of Marielle 
Klasen, directeur OBS de Regenboog, via telefoonnummer 0344-632757 of mailadres 
directie.regenboog@opo-r.nl. 
 
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u vóór maandag 10 juni 2019 mailen naar pahlplatz@sportfriends.nl. 


