
De Hoeksche School is voor onze lespunten aan Oekraïense kinderen op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers, onderwijsassistenten en 
leerkrachten

De Hoeksche School verzorgt op dit moment het onderwijs aan Oekraïense kinderen vanuit lespunt
De Wurf in Piershil. In september of oktober verwachten we ook met een lespunt in Strijen te starten.

Om met de Oekraïense kinderen te werken, zoeken wij mensen die het vertrouwen van deze kinderen 
willen winnen. Je moet een veilige omgeving kunnen creëren om elkaar te leren kennen en de 
taalbarrière te overwinnen. Het communiceren gaat met handen en voeten. Dit is een leuke manier 
van elkaar leren begrijpen. Een schoolse situatie in een andere cultuur met een vreemde taal is 
spannend voor de Oekraïense leerlingen en zeker ook voor hun ouders. Dat maakt deze functie zo 
betekenisvol. 
Wanneer deze basis staat, gaan we binnen het taal-, reken- en schrijfonderwijs zoeken naar wat de 
kinderen kunnen. Zo kun je doelgericht met ze aan de slag op hun niveau.

Wij vragen:
• Enthousiasme en doorzettingsvermogen
• Een plezierige, open houding naar leerlingen, ouders en collega’s
• Goede didactische en pedagogische vaardigheden
• Een flexibele teamspeler die beschikt over een gezonde dosis humor
• Goede communicatieve vaardigheden en bij voorkeur enige kennis van de Engelse taal

Wij bieden:
• Een team betrokken enthousiastelingen om mee samen te werken
• Een baan met uitzicht op vast dienstverband
• Ontwikkelmogelijkheden
• Diverse functiemogelijkheden
• Duidelijke werkafspraken en structuur

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over het schoolbestuur bezoek www.dehoekscheschool.nl. Voor specifieke 
informatie over deze vacature en het lespunt kun je vanaf 12 augustus 2022 contact opnemen met de 
heer T. Vermeulen, directeur van het lespunt in Piershil, 0186-692208.
Stuur je motivatie en CV naar sollicitatie@dehoekscheschool.nl.

Wil je in gesprek over eventuele andere mogelijkheden neem contact op met de heer I. de Looff, 
beleidsmedewerker personeel, i.delooff@dehoekscheschool.nl of 078-6295996.
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