
 
 

 

 

Het Taalcentrum Almere is een school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die de 

Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen. Dat kunnen nieuwkomers 

zijn, dus kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Dit kunnen ook kinderen zijn die 

in Nederland zijn geboren, maar niet Nederlandstalig zijn opgevoed. 

Het Taalcentrum helpt deze leerlingen de Nederlandse taal te verwerven tot een niveau 

dat nodig is om succes te kunnen hebben in het regulier onderwijs. 

Voor deze school met vele Ta(a)lenten zoeken wij een 
verbindende TEAMLEIDER Primair Onderwijs/Coördinator 

Taalexpertisepool  (0,8-1,0 FTE) 

Samen met de  andere teamleider PO en de directeur PO, maak je onderdeel uit van 

het management team van het Taalcentrum PO. Als teamleider PO geef je samen met 

de teamleider PO en de directeur PO leiding aan een deel van de ca 85 leerkrachten en 

onderwijsassistenten van Het Taalcentrum Almere. Je draagt zorg voor de professionele 

en talentontwikkeling van de medewerkers en begeleidt hen daarbij. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en krijgt te maken met 

onderwijsinhoudelijke, personele en andere vraagstukken.  

Als coördinator Taalexpertisepool inventariseer je taalexpertise behoefte in het 

onderwijsveld, coördineer je de ontwikkeling van taalexpertise en organiseer je de 

taalexpertise ondersteuning in het onderwijsveld. Tevens organiseer je de evaluatie en 

rapportage van de activiteiten en opbrengsten van de inzet van taalexpertise. 

Wat verwachten wij van je? 

• HBO+ werk- en denkniveau 

• Je hebt een afgeronde opleiding tot schoolleider (basis bekwaam) of bent bereid 

deze te volgen. 

• Je hebt leidinggevende ervaring (bij voorkeur in een gelijkwaardige functie). 

• Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met de doelgroep 

• Je kunt collega ’s motiveren, inspireren en aanzetten tot professionele ontwikkeling 

en onderlinge samenwerking. Waar nodig kun je ook controleren en collega’s 

coachen. 

Wat bieden wij? 

• Professionalisering en ontwikkelingsmogelijkheden 

• Beloning en inschaling conform cao Primair Onderwijs (schaal OOP 12) 

• De mogelijkheid om jouw leidinggevende kennis- en kunde verder te 

professionaliseren, onder begeleiding van een ervaren directeur. 

• Een inspirerende werksfeer, binnen een professioneel samenwerkend team.  

 

Spreekt het bovenstaande je aan en is leidinggeven en motiveren van mensen jouw 

passie, dan kijken wij uit naar je reactie! 

 

Je kunt je belangstelling tot uiterlijk 3 juli 2022 kenbaar maken door een 

motivatiebrief met CV te sturen aan directie@taalcentrumalmere.nl ter attentie van 

Theo Klein Koerkamp, directeur Het Taalcentrum Almere. 

Inlichtingen over Het Taalcentrum Almere en de vacature worden graag verstrekt door: 

Yolanda Halbesma, directeur Taalcentrum PO, Y.Halbesma@taalcentrumalmere.nl,  

telefoon nummer 06-38162255. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
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