
Vacature  
 

 
Groepsleerkracht taal- en schakelklas Oekraïense leerlingen 
op locatie in Meerkerk en Vianen 
1,0 fte (of duo), per direct te starten 

 

Geef jij onze Oekraïense leerlingen plezier in leren? 
 
Iets voor jou? 
Ben jij geduldig en bezit je de nodige humor en relativering? Deze groep leerlingen heeft een rots in 
de branding nodig die hen ziet en de tijd neemt om de leerlingen stap voor stap mee te nemen. Iets 
voor jou? 
 
De taal-en schakelklas 
Je werkt in de klas dagelijks samen met een onderwijsassistent en Oekraïense collega. Met elkaar 
zorgen we voor onderwijs aan de Oekraïense leerlingen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. 
In het onderwijs is aandacht voor de Nederlandse taal en cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
overige vaardigheden en Oekraïens. 
 
Voor de Oekraïense leerlingen in de gemeente Vijfheerenlanden zijn 2 taal- en schakelklassen 
ingericht. Er is 1 klas gevestigd op locatie obs De Springplank in Meerkerk en 1 klas is gevestigd obs 
De Gaard locatie Tijl Uilenspiegel in Vianen.   
 
Werken bij O2A5 
Met ruim 300 medewerkers zorgt stichting O2A5 voor goed openbaar onderwijs in Molenlanden, 
Vijfheerenlanden en West-Betuwe. De 25 basisscholen zijn verdeeld over 5 clusters. O2A5 staat 
achter haar medewerkers, zowel persoonlijk als vakgericht. Want, zo is onze gedachte, werkgeluk 
zorgt voor goed onderwijs. Je staat er in de groep dus niet alleen voor! 
In het schoolteam werk je met je directe collega’s, binnen O2A5 en in het cluster kun je rekenen op 
expertise en samenwerken aan kwaliteit en vernieuwing. Er is ruimte voor een gesprek en voor je 
eigen ideeën en toekomstplannen. Een interne coach ondersteunt je desgevraagd met vakgerichte 
en persoonlijke uitdagingen. Uit intern onderzoek blijkt dat medewerkers zich gezien voelen en 
gesteund in hun eigen ontwikkeling en ambitie. Bij O2A5 bereid je dus niet alleen leerlingen voor op 
de maatschappij, je bouwt ook aan je eigen toekomst! 
 
Aanbod 
Ben jij in het bezit van een Pabo-diploma, de Nederlandse bevoegdheid voor lesgeven in het primair 
onderwijs? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren. We bieden jou een jaarcontract en aansluitend, 
bij een positieve beoordeling van beide kanten, een vast dienstverband binnen O2A5!  
 
Enthousiast geworden? Stuur ons je motivatie en CV! 
E-mail: sollicitatie@o2a5.nl 
Reageren kan tot en met 11 september 2022. De gesprekken vinden plaats zo snel mogelijk na de 
sluitingsdatum. 
 
Informatie 
Wil je een keer sfeer komen proeven of zoek je meer informatie? Bel clusterdirecter Frank Balk op 
nummer 06-26279357 of stuur een e-mail naar fbalk@o2a5.nl. 
Kijk ook eens op www.o2a5.nl. 
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