
 

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten 
is er een SBO school. Groeisaam staat voor goed onderwijs voor alle kinderen, een plezierige leer- en werkomgeving, betrokken leraren, veel aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.  

 
 

NT2-ondersteuner (wtf 0,6/24 uur) 
Zin om als leraar en ondersteuner te werken met anderstalige kinderen? 

 
Kun jij NT2-onderwijs op maat 
bieden aan kinderen en de leraar 
ondersteunen? 
 
In een samenwerking tussen Groeisaam en  het 
Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren  
wordt door een ambulant team van NT2-
ondersteuners taalondersteuning gegeven aan 
nieuwkomers. Deze kinderen zitten op 
verschillende scholen in de gemeenten 
Beuningen, Druten en West Maas en Waal. 
 
 

Kennis en vaardigheden van 
de NT2-ondersteuner. Hij/zij: 
 
✓ heeft ervaring in het PO en is bevoegd leraar; 
✓ dient open te staan voor het omgaan met 

culturele verschillen; 
✓ zet non-verbale communicatie in om te 

kunnen communiceren met kinderen; 

 
 
✓ biedt werkvormen aan die de taalontwikkeling 

stimuleren; 
✓ is NT2 gecertificeerd of heeft een vergelijkbare 

opleiding gedaan; 
✓ kan leraren coachen en begeleiden; 
✓ actualiseert kennis van Nederlands als tweede 

taal verwerving door scholing en literatuur; 
✓ is op de hoogte van de materialen die er zijn ten 

aanzien van Nederlands als tweede taal 
verwerving; 

✓ kan zich met behulp van weinig voorinformatie 
een beeld vormen van de beginsituatie van de 
leerlingen met betrekking tot onderwijservaring 
en taalvaardigheidsniveau; 

✓ kan sociaal-emotionele problematiek van 
vluchtelingenkinderen signaleren en hier 
adequaat mee omgaan; 

✓ kan effectief met tijd omgaan; 
✓ is in het bezit van een rijbewijs en auto; 
✓ is stressbestendig en flexibel; 
✓ kan prettig en besluitvaardig communiceren met 

kinderen, leraren, IB’ers en ouders. 
 

 
We bieden: 
 
✓ een uitdagende werksituatie; 
✓ ondersteuning door de coördinator NT2; 
✓ een plek in ons enthousiaste NT2 team; 
✓ een werkplek in het Centrum voor Passend Onderwijs 

(CPO) in Druten; 
✓ een passende arbeidsovereenkomst bij Groeisaam  

Primair Onderwijs, waarbij inschaling plaatsvindt 
volgens CAO PO, L10 min. € 2.758 - max. € 4.434 (bij 
een volledige WTF 1,0). Afhankelijk van ervaring en 
expertise behoort L11 inschaling tot de mogelijkheden; 

✓ een tijdelijke benoeming voor een jaar. 
 
 
 

 
We horen graag van je! 
 
We nodigen je van harte uit om uiterlijk 30 juni a.s. via Meesterbaan te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven. De gesprekken zullen plaatsvinden op 
5 en 7 juli a.s. 
Voor inlichtingen kun je terecht bij Yvonne van Houten, coördinator NT-onderwijs, via 06-10378020 of y.vanhouten@groeisaampo.nl  
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