
     
VACATURE Schakelgroep Den Helder  
 
Gezocht: een enthousiaste leerkracht (wtf 0,6 of 0,8) die zich met hart en ziel wil inzetten voor de 
schakelgroepen (voorheen Puk-groepen) in Den Helder/Julianadorp. 
 
Een van de schakelleerkrachten gaat met ingang van direct op een andere school werken, waardoor 
deze vacature ontstaat. 
 
Schakelgroep 
- Een schakelgroep bestaat uit 5 tot 8 VVE-kinderen (kinderen met een taalachterstand in het 

Nederlands) die in groep 1 zitten.  
- In een schakelgroep krijgen kinderen vijf kwartier per dag extra taalondersteuning, buiten de 

groep, met een vaste schakelleerkracht (taalleerkracht).  
- Een schakelleerkracht heeft drie verschillende groepen waar hij/zij vier tot vijf keer per week 

mee werkt. 
- De schakelleerkracht wordt geschoold in het intensief en effectief werken met (taal)thema’s en 

krijgt intervisie via de coördinator van de schakelgroepen in Den Helder.  
- De groepsleerkracht en de schakelleerkracht werken nauw samen. 
 
Competenties van een schakelleerkracht: 

• Onderbouwleerkracht/ specialisme onderbouw 
• Affiniteit met jongste kleuters 
• Taalgevoelig, interactief 
• Op de hoogte van spelontwikkeling en het aanbod van spel 
• Kennis over eerste- en tweede taalontwikkeling bij jonge kinderen 
• Ervaring met het werken van een VVE-programma 
• Goede communicatieve eigenschappen, zowel naar kinderen, collega’s als ouders 
• Flexibel 
• Creatief; maken portfolio en verzorgen van lessen met echt materiaal 
• Goed georganiseerd 
• Handig en/of ervaring met Microsoft Office en Picasa 
• Bedreven (bekend) in het maken van een portfolio 
• In het bezit van auto en rijbewijs 
 

Informatie: 
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met de coördinator van de schakelklassen: 
Leonie de Haan. Telefoonnummer school: 0223-660574 
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 5/6 
De aanstelling zal ingaan per direct, bij voorkeur uiterlijk op 1 april 2019. 

Mail of stuur je motivatiebrief en CV vóór 28 januari 2019 naar: 
Basisschool Schoter Duijn 
t.a.v. L.J. de Haan- Waltmann (mail: schoter-duijn@kopwerk.nl) 
Heiligharn 125 
1785 SZ Den Helder  
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