


De Internationale Taalklas is een school  

voor nieuwkomers. Deze leerlingen zijn

nog maar kort in Nederland.

Leerlingen van 4-13 jaar die in 

en rondom Haarlem wonen gaan

naar de ITK. Een school waar

leerlingen zich veilig voelen en waar

ouders altijd welkom zijn.

Met leerlingen uit 53 landen is erbijna

altijd wel een die dezelfde taal spreekt

als jij. Voel je welkom hier!



Onze eerste prioriteit is dat kinderen zich

veilig voelen.

Veilig genoeg om iets te durven

ontdekken, iets uit te proberen en jaook

uit te dagen.

Voor het ene kind hanteer je daarom

andere regels dan voor het anderekind.

Dat geldt voor onze 3 kopklassen, onze 2 

kleutergroepen en onze overige 10 

groepen!

Onderwijs op maat, is bij ons

het  sleutelwoord.



Kinderen groeien in alle opzichten, qua  

leren maar ook in gedrag. We kijkennaar

een kind en zoeken net zolang tot we de  

juiste snaar te pakken hebben.

Zo zorgen we ervoor dat het kindzich

competent voelt en dus sprongenkan

maken.

Voor de één kan dat een klusje zijn,voor

de ander voorlezen aan de kleuters en

weer een ander optreden voor publiek.



september 2010 maart 2020

21 leerlingen rond de 220 leerlingen

6 teamleden 50 teamleden

veel scholing volgen Er is een adviescentrum en 

we geven scholing

zoeken naargeschikte  

methoden

eigen methodesontwikkeld

met uitgeverijen

genieten van deleerlingen genieten van deleerlingen



De leerlingen zitten tijdelijk bij ons op  

school, gemiddeld één jaar. Als ze  

binnenkomen spreken ze meestal nog  

geen Nederlands.

Als ze uitstromen kun je gesprekken met  

ze voeren over allerlei onderwerpen.

De leerlingen hebben allemaal een  

andere achtergrond en andere

ervaringen. Iedere leerling heeft zijn eigen  

ontwikkelings-perspectief enpersoonlijke

doelen.



Onze huidige directeur gaat verhuizen naar Friesland.

Wij zoeken daarom een nieuwe directeur 

voor onze fijne school!

Wij bieden:

• Een onderwijssysteem dat stevig staat.

• Hardwerkende collega’s met kennis en ervaring.

• Zeer gemotiveerde kinderen en betrokken 

ouders.

• Een omgeving waar werken op maat 

vanzelfsprekend is.

• Een dynamische omgeving, die geen dag, uur, 

minuut hetzelfde is.

• Kortom: de leukste school van Nederland!



De directeur die wij zoeken:

• Heeft aantoonbare affiniteit met nieuwkomersonderwijs
(het hebben van ruime ervaring in het 
nieuwkomersonderwijs is een pré!)

• Heeft een onderwijskundige achtergrond, kan
meedenken met het volledige onderwijsprogramma en is 
bereid te werken volgens het principe ‘op maat’.

• Heeft ervaring in het leidinggeven aan een team

• Bewaakt en bevordert een veilig klimaat waarin ouders, 
kinderen en teamleden zich gewaardeerd en gehoord
voelen.

• Benut de kwaliteiten van teamleden en bevordert de 
totstandkoming van teambuilding en samenwerking.

• Is flexibel, duidelijk, besluitvaardig en daadkrachtig en
kan structuur bieden in een dynamische omgeving.

• Heeft humor, is zeer laagdrempelig en kijkt
onbevooroordeeld naar mensen.



Geïnteresseerd? We horengraag vanje!

• Stuurvoor20 april jouwCV en motivatiebrief naar
werken@twijs.nl t.a.v. Susan Meekes (hr- adviseurTWijs).  Je kunt
haarbellen voormeer informatie over de procedure (023-7078380).

• Wil je meer informatie over de school, dan kun je bellen naar:

Lenneke Grobbe tel: 06 15 34 77 38

• Gesprekken vindeneindapril/begin meiplaats.

• Bijeen goedgespreklaten we je graag de school zien.

• Op dezevacatureis de sollicitatiecodecaopo van toepassing

mailto:werken@twijs.nl

