
  

      
 
Stichting De Rode Leeuw in Beijing, China zoekt per 10 augustus 2019 een parttime onderwijsassistent(e). 
 
Algemene informatie 
Stichting De Rode Leeuw organiseert Nederlands onderwijs voor kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot en met 18 
jaar. De lessen vinden plaats op de Western Academy of Beijing (WAB) en in Sanlitun. Er is een Nederlands 
programma onder schooltijd en een naschools programma voor kinderen van andere (internationale) scholen 
en vanaf groep 8 ook voor WAB-leerlingen. 
 
De lessen van het naschoolse programma vinden plaats van maandag t/m zaterdag. Deze naschoolse lessen 
vinden doordeweeks plaats op de Western Academy of Beijing en op zaterdag op onze locatie in Sanlitun. 
 
Functie  
We zijn op zoek naar een enthousiaste onderwijsassistent(e) voor het basisonderwijs op zaterdagochtend in 
Sanlitun.  
 
Als onderwijsassistent(e) ondersteun je de leerkracht. Dit omvat de volgende werkzaamheden: 

➢ begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepjes; 
➢ helpen bij het ontvangen van ouders; 
➢ assisteren bij het afnemen van toetsen; 
➢ meehelpen met het opruimen van het leslokaal; 
➢ deelnemen en helpen voorbereiden van culturele activiteiten; 
➢ voorbereiden en verzorgen van kleine lesactiviteiten; 
➢ bijdragen aan een plezierige sfeer in de klas. 

 
Profiel 
Wij zoeken iemand die: 

➢ affiniteit heeft met het werken met kinderen; 
➢ goed in een team kan functioneren; 
➢ initiatief neemt; 
➢ goede communicatieve en creatieve vaardigheden bezit. 

Ervaring met werken in het onderwijs en met kinderen is een pre. 
 
Aanbod  
Wij bieden: 

➢ een parttime baan voor wekelijks 3 uur 
➢ een prettige werkomgeving in een klein, enthousiast en professioneel team; 
➢ een Nederlands contract van 10 augustus 2019 t/m 14 juni 2020 met mogelijkheid tot verlenging; 
➢ een kans om (meer) werkervaring op te doen in het onderwijs; 
➢ werktijden die goed te combineren zijn met studie, werk of andere bezigheden. 

 
Sollicitatieprocedure 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Alexia Mavromatis (directeur en leerkracht Stichting De 
Rode Leeuw)  
 
E-mail: informatie@derodeleeuw.org  
Website: www.derodeleeuw.org  
 
Sluitingsdatum voor reacties: 5 juni 2019 
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