
 Gezocht: 
 leerkrachten Zomerschool Arnhem 2022 
 (3 weken fulltime) 

 Ben jij een leerkracht basisonderwijs? Wil jij je 
 deze zomer (betaald) inzetten voor de 
 Zomerschool Arnhem? Dan zoeken we jou! 

 De leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle Arnhemse basisscholen kunnen zich dit jaar 
 weer aanmelden voor de Zomerschool. We zijn er specifiek voor die kinderen die een 
 steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Op de Zomerschool werken we niet alleen aan 
 taal en rekenen maar ook aan sociale vaardigheden, kennis van de wereld en bovendien 
 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 van hoge kwaliteit. 

 Wil jij meewerken aan kansengelijkheid en het verschil maken voor Arnhemse leerlingen? 
 Voor de Zomerschool zijn wij op zoek naar enthousiaste en inspirerende leerkrachten 
 (m/v), die beschikbaar zijn van  3 t/m 26 augustus  . Op 3, 4 en 5 augustus vinden de 
 voorbereidingsdagen plaats waarin we onder andere aandacht besteden aan kennis 
 maken met elkaar, het curriculum en expliciete instructie. De zomerschool zelf is van 8 
 t/m 26 augustus. Voor meer informatie over de Zomerschool zie: 
 www.stichtingpas.nl/zomerschool 

 De Zomerschool: 
 <  is een succesvol project (in 2022 voor het 13e jaar) 
 <  biedt een afwisselend en verantwoord programma 
 <  vindt plaats in de zomervakantie 
 <  biedt een aanstelling voor een maximaal salaris van € 4.265,- 

 Wij zoeken een afgestudeerde 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 
 <  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 een steentje wil bijdragen aan kansengelijkheid voor leerlingen in Arnhem 

 Voor inlichtingen kun je terecht bij Jonathan Simonis, projectleider Zomerschool 
 06–51485078. Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie en cv aan 
 info@stichtingpas.nl.  vrijdag 27 mei 2022.  De sollicitatiegesprekken zullen 
 plaatsvinden in de weken van  30 mei en 6 juni 2022. 

http://www.stichtingpas.nl/portfolio/zomerschool/

