Stichting De Rode Leeuw, NTC-locatie in Beijing, China zoekt per 1 augustus 2018 een
leerkracht voor het naschools programma primair en voortgezet onderwijs
Algemene informatie
Stichting De Rode Leeuw organiseert Nederlands onderwijs in Beijing voor kinderen van
4 t/m 18 jaar die Nederlands als moedertaal hebben.
De Rode Leeuw is opgericht in 2004 en is als NTC-school aangesloten bij Stichting NOB. In november
2017 is De Rode Leeuw positief beoordeeld door de Nederlandse onderwijsinspectie.
Er is een Nederlands programma onder schooltijd op de ‘elementary school’ van de
Western Academy of Beijing (WAB: www.wab.edu). Deze Nederlandse lessen maken deel uit van het
rooster op deze internationale school.
Er zijn Nederlandse programma’s na schooltijd voor leerlingen van groep 1 t/m 8 en voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs van klas 1 t/m 6. Deze wekelijkse lessen worden gevolgd door Belgische en
Nederlandse leerlingen van diverse (internationale) scholen in Beijing.
De lessen vinden plaats op de Western Academy of Beijing of op onze locatie in het centrum van Beijing.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.derodeleeuw.org
Functie
Stichting De Rode Leeuw is op zoek naar een dynamische, proactieve en positief ingestelde leerkracht
voor haar naschoolse programma voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
Lessituatie
Als leerkracht verzorgt u de lessen voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Bij de lessen wordt gebruik
gemaakt van methodes als Veilig Leren Lezen, Taaljournaal en Nieuwsbegrip XL. Ook worden Cito- en
Diatoetsen afgenomen.
Als leerkracht van het naschools programma voor het voortgezet onderwijs verzorg je de naschoolse
lessen voor klas 1 t/m 4. Daarnaast bent je begeleider van Belgische en Nederlandse leerlingen in klas 5
en 6 voor het IB Diploma Programma Nederlands, de wekelijkse bijeenkomsten met de leerlingen vinden
plaats onder schooltijd.
De school hanteert voor het voortgezet onderwijs onder meer de methodematerialen van Nieuw
Nederlands en Nieuwsbegrip en toetsen lopen via Diatoetsen.
Het niveau van de kinderen loopt uiteen, daarom is het belangrijk dat de leerkracht binnen een les kan
differentiëren. Een deskundige, stimulerende en creatieve aanpak met afwisselende werkvormen in de
lessen is dan ook noodzakelijk.
Samen met de leerkracht van het dagprogramma (tevens directeur) en het betrokken bestuur werk je
samen om de onderwijskwaliteit van de school te borgen.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ervaring in het primair onderwijs/voortgezet onderwijs (onderwijsbevoegdheid PO/VO is een pré)
bij voorkeur enkele jaren relevante onderwijservaring
zelfstandig en resultaatgericht werken combineren met uitdagende lesactiviteiten
goed georganiseerd, zelfstandig en een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid
enthousiast en creatief met een grote portie flexibiliteit
integer en communiceert op transparante wijze naar leerlingen, ouders en collega’s
plezierig en motiverend als collega
goede kennis van de Engelse taal in woord en schrift
affiniteit met lesgeven aan ‘third culture kids’
kennis van en inzicht in de laatste ontwikkelingen van taalonderwijs

Hiermee val je in het bijzonder op:
•
•

kennis van de exameneisen van het IB Diploma Programma Nederlands
werkervaring in een internationale school

Aanbod voor deze functie
•
•
•
•
•
•
•

een uitdagende baan, 22 uur per week, inclusief betaalde voorbereidingstijd voor de lessen en
evaluaties, in een internationale professionele omgeving
een expatcontract met een goed salaris, huurvergoeding en zorgverzekering
jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging
NOB-bijscholing en indien rooster-technisch mogelijk de regio-bijeenkomst (Azië)
officieel werkvisum via de Western Academy of Beijing
mogelijkheid om inval werk op de Western Academy of Beijing te verrichten onder schooltijd,
naast de werkzaamheden voor De Rode Leeuw
wonen in een dynamische stad

Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geven van onderwijs, waaronder combinatieklassen of klassen met kinderen van verschillend
niveau.
voorbereiden van de lessen, schrijven van lesplannen en evaluaties (= 0,5 x lesduur)
afnemen van toetsen en bijhouden van resultaten en voortgang van de leerlingen
creëren van plezierige leeromgeving en sfeer in de klas
evalueren en aanpassen jaaroverzicht leerstofaanbod per jaargroep voor het voortgezet
onderwijs
opstellen, uitvoeren en evalueren van handelingsplannen
zich op de hoogte houden van vernieuwingen in het onderwijs
onderhouden van goede communicatie met andere leerkrachten en ouders
bijwonen van teamvergaderingen
mede-organiseren van enkele culturele evenementen, zoals Sinterklaas en Koningsdag

Sollicitatieprocedure
De werving & selectie voor deze vacature wordt uitgevoerd door het Bestuur van
de stichting De Rode Leeuw, en verloopt niet via Stichting NOB.
Indien je voldoet aan de gestelde functie-eisen, zien we graag je sollicitatiebrief in het Nederlands en je
CV in het Nederlands en Engels tegemoet. Gesprekken met kandidaten buiten Beijing, China vinden
plaats via Skype.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Marian Pronk (voorzitter Stichting De Rode Leeuw)
Telefoonnummer: +86-134 0111 8174 (+7 GMT)
E-mailadres: voorzitter@derodeleeuw.org
Alexia Mavromatis (directeur/leerkracht De Rode Leeuw)
Telefoonnummer: +86-185 1977 5075 (+7 GMT)
E-mailadres: directeur@derodeleeuw.org
Sollicitaties graag richten aan:
Marian Pronk (voorzitter Stichting De Rode Leeuw)
E-mailadres : voorzitter@derodeleeuw.org
De sluitingsdatum is 18 mei 2018.
NB: indien we voor de sluitingsdatum over voldoende geschikte kandidaten beschikken, zullen we van
start gaan met de selectieprocedure.

