
Stichting De Rode Leeuw, NTC-locatie in Beijing, China zoekt per 1 augustus 2019 een 
 

Directeur & Leerkracht Nederlands Basisonderwijs groep 2 t/m 7 
 

 
Algemene informatie 

Stichting De Rode Leeuw organiseert Nederlands onderwijs in Beijing voor kinderen van  
4 t/m 18 jaar die Nederlands als moedertaal hebben (NTC-1 t/m NTC-3 niveau).  
De Rode Leeuw is opgericht in 2004 en is als NTC school aangesloten bij Stichting NOB. 
 
Er is een Nederlands programma onder schooltijd op de Western Academy of Beijing (WAB) 
(www.wab.edu). Deze lessen voor groep 2 t/m 7 maken onderdeel uit van het rooster en curriculum van 
deze internationale IB-school. De vacature directeur & leerkracht Nederlands basisonderwijs is voor deze 
functie. 
 
Er is ook een Nederlands programma na schooltijd voor leerlingen van groep 1 t/m 8 en voor leerlingen  
in het voortgezet onderwijs van klas 1 t/m 4. Deze wekelijkse lessen worden gevolgd door leerlingen  
van diverse internationale scholen in Beijing. Tevens biedt De Rode Leeuw leerlingen in klas VO5 en 6 
de mogelijkheid tot begeleiding bij het volgen van het IB Diploma Programma Nederlands. Deze lessen 
worden door de andere leden van het onderwijsteam verzorgd, maar ook jij kunt gevraagd worden deze 
lessen te verzorgen. Als directeur stuur je het onderwijsteam aan.  
Bijna alle lessen vinden plaats in een eigen klaslokaal op de Western Academy of Beijing.  
 
Kijk voor meer informatie over de Nederlandse school De Rode Leeuw op onze website: 
www.derodeleeuw.org.  

 
Functie 

Stichting De Rode Leeuw is op zoek naar een dynamische, pro-actieve en positief ingestelde  
leerkracht & directeur voor haar Nederlandse school. 
 
Lessituatie 
Elke klas heeft dagelijks een les van 40 minuten. Als leerkracht verzorg je deze lessen voor groep 2 t/m 
7. De school en ook de Nederlandse les werken thematisch via het IB Primary Years Programma (PYP). 
Daarbij worden onder meer de materialen van Veilig Leren Lezen, Staal en Nieuwsbegrip gebruikt. Ook 
worden Cito- en Diataaltoetsen afgenomen. Je werkt nauw samen met het internationale ‘languages’-
team van WAB voor de invulling van het curriculum. 
 
Het niveau en de leerstijl van leerlingen loopt uiteen, daarom is het belangrijk dat je binnen de 
les kan differentiëren. Een deskundige, stimulerende en creatieve aanpak met afwisselende werkvormen 
in de lessen is dan ook noodzakelijk. 
 
Als directeur ben je het gezicht van de school. Je stuurt het onderwijsteam aan, zet zelf ontwikkelingen in 
gang en legt verantwoording af aan het bestuur van de school.  

 
Profiel 

• Lesbevoegdheid, bijvoorbeeld afgeronde Pabo-/lerarenopleiding (Bachelor diploma) 

• kennis van de door De Rode Leeuw gebruikte lesmethodes en online onderwijsmaterialen 

• minimaal vijf jaar relevante werkervaring in het onderwijs met aantoonbare leidinggevende  
ervaring binnen het onderwijsteam  

• ervaring met lesgeven op een internationale school en m.n. kennis van en ervaring met het IB 
Primary Year Program of soortgelijk programma zijn een sterk pluspunt 

• kennis van en inzicht in de laatste ontwikkelingen van taalonderwijs 

• zelfstandig en resultaatgericht werken combineren met uitdagende lesactiviteiten 

• goed georganiseerd en een sterk gevoel van verantwoordelijkheid 

• integer en communiceert op een transparante wijze naar leerlingen, ouders, onderwijsteam en 

bestuur 

• enthousiast en creatief met een grote portie flexibiliteit 

• plezierig en motiverend als collega 

• goede kennis van de Engelse taal in woord en schrift 

• affiniteit met lesgeven aan ‘third culture kids’ 

http://www.wab.edu/
http://www.derodeleeuw.org/


Aanbod voor deze functie 

• een voltijd-aanstelling als leerkracht & directeur voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging 

• een uitdagende baan in een internationale professionele omgeving met bijscholingsdagen 

• een goed salaris met aanvullende voorwaarden  

• officieel werkvisum 

• wonen in een dynamische stad 

• partner-visum is alleen in zeer beperkte gevallen mogelijk (voor eigen kinderen zijn er geen  
visummogelijkheden)  

 
Taken 

Als leerkracht: 

• geven van onderwijs, waaronder klassen met kinderen van verschillend niveau 

• schrijven van lesplannen en evaluaties  

• zelfstandig voorbereiden van de lessen  

• afnemen van toetsen en bijhouden van resultaten; bijhouden van het 
leerlingvolgsysteem Parnassys 

• zich op de hoogte houden van vernieuwingen in het onderwijs 

• creëren van plezierige leeromgeving en sfeer in de klas 

• onderhouden van goede communicatie met andere leerkrachten en ouders 
 
Als directeur: 

• als “Dutch (Netherlands) Language Coordinator” werk je nauw samen in de “Mother Tongue 
Language Program department” van the Western Academy of Beijing  

• aanspreekpunt voor de Nederlandse school 

• samenstellen van leermiddelen taal en lezen voor groep 1 t/m 8 en het Voortgezet Onderwijs 

• verantwoordelijk voor jaaroverzicht leerstofaanbod per jaargroep voor het dag- en naschools 
programma 

• leiden van veranderprocessen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 

• formuleren en uitvoeren van de onderwijskundige kwaliteitsdoelen 

• verzorgen van het jaarverslag, schoolplan en activiteitenkalender 

• verantwoordelijk voor de uitvoering van culturele doelstellingen, zoals het organiseren van 
evenementen rond Sinterklaas en Koningsdag 

• verzorgen van maandelijkse nieuwsbrieven en up to date houden van de website 

• zorgdragen voor een vertrouwd didactisch en pedagogisch klimaat in de klassen 

• verantwoordelijk voor aanname-, zorg- en verzuimbeleid van leerlingen 

• verantwoordelijk voor het functioneren en aansturen van het onderwijsteam waaronder het 
afnemen van functioneringsgesprekken en het inhoudelijk voorbereiden en voorzitten van 
teamvergaderingen 

• bijwonen van bestuursvergaderingen 

 
Sollicitatieprocedure 

De werving & selectie voor deze vacature wordt uitgevoerd door het Bestuur van de stichting  
De Rode Leeuw in nauwe samenwerking met Western Academy of Beijing, en verloopt niet via Stichting 
NOB. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met /Sollicitaties graag richten aan: 
Marian Pronk (voorzitter Stichting De Rode Leeuw) 
Telefoonnummer: +86-134 01118174 (+7 GMT) 
E-mailadres: voorzitter@derodeleeuw.org  
 
Wij ontvangen je reactie graag in zowel Nederlands als Engels vóór vrijdag 22 februari 2019.  
De eerste ronde gesprekken staan gepland voor de week 25 februari. 
In verband met het tijdsverschil vinden deze gesprekken met sollicitanten in Nederland vroeg in de 
ochtend plaats via Skype. 
De (tweede ronde) gesprekken zullen (deels) in het Engels plaatsvinden. 
Een eventuele derde ronde gesprekken kan op locatie in Beijing plaatsvinden. We willen kandidaten 
daarom vragen hiervoor de periode 27 april tot 5 mei 2019 tijdens de meivakantie vrij te houden. 

 

mailto:voorzitter@derodeleeuw.org

