
 

Gezocht:  

leerkrachten Zomerschool Arnhem 2020  

(3 weken fulltime) 

 

Ben jij een leerkracht basisonderwijs? Wil jij je 

deze zomer (betaald) inzetten voor de 

Zomerschool Arnhem?  

 

 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 van 23 Arnhemse OAB-basisscholen 

(OnderwijsAchterstandenBeleid) kunnen zich aanmelden voor de Zomerschool. Op de 

Zomerschool werken we aan taal, rekenen, sociale vaardigheden, kennis van de wereld 

en worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. In de middagen is er 

aandacht voor sport, techniek, theater en muziek. Op vrijdag gaan we op excursie. Het 

lesprogramma is ontwikkeld door ervaren leerkrachten. 

 

Voor de Zomerschool zijn wij op zoek naar een enthousiaste en inspirerende leerkracht 

(m/v), die beschikbaar is van 27 juli t/m 14 augustus. Er gaan twee 2 voorbereidings- 

dagen aan vooraf waarin we onder andere aandacht besteden aan kennis maken met 

elkaar, het curriculum en expliciete instructie. Voor meer informatie over de Zomerschool 

zie: www.stichtingpas.nl/zomerschool 

 

De Zomerschool:  

< is een succesvol project (in 2020 voor het elfde jaar) 

< biedt een afwisselend en verantwoord programma 

< vindt plaats in de zomervakantie  

< biedt een aanstelling op L10-functie, CAO PO. 

 

Wij zoeken een leerkracht / collega: 

< met werkervaring in het onderwijs en uiteraard affiniteit met de doelgroep 

< die goed kan omgaan met verschillen in de groep 

< met humor, lef, betrokkenheid, enthousiasme en relativeringsvermogen 

< die meedenkt over de opzet van de Zomerschool en samenwerking belangrijk vindt  

< met sociale- en communicatieve vaardigheden 

< met theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis 

en vaardigheden 

< die bij voorkeur ervaring heeft met leerlingen in achterstandsgebieden 

< die bereid is om in de zomervakantie 3 weken te werken 

< die gelooft in het maatschappelijk belang van de Zomerschool. 

 

Voor inlichtingen kun je terecht bij Channa Woudenberg, projectleider Zomerschool  

06 – 43205252. Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie en cv aan 

c.woudenberg@stichtingpas.nl.  Je kunt solliciteren tot 30 april 2020.  
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