Gezocht voor de Zomerschool Vlissingen 2021:
enthousiaste leerkrachten en
onderwijsassistent(en)
De Zomerschool wordt mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen de gemeente
Vlissingen en de schoolbesturen Archipel, Onze Wijs en Prisma.
In 2021 wordt de Zomerschool voor het 12e achtereenvolgende jaar georganiseerd voor leerlingen
uit de (huidige) groepen 3 t/m 7.
Waarom een Zomerschool?
De zomerschool is specifiek gericht op leerlingen die ontwikkelingsachterstanden hebben of
onderpresteren op het gebied van taal, lezen en rekenen. Gedurende ruim drie weken in de
zomervakantie wordt voor deze doelgroep extra onderwijstijd gerealiseerd.
Door uitbreiding van de leer- en instructietijd willen we terugval in leerprestaties voorkomen en
eventuele achterstanden inlopen. In de Zomerschool wordt gewerkt vanuit het concept Levensecht
leren; zie www.levensecht-leren.nl
Opzet van uitvoering
De Zomerschool Vlissingen zal zomer 2021, naar verwachting, bestaan uit zes groepen met tussen de
12 en 16 leerlingen (groep 3 t/m 7) die afkomstig zijn uit de gemeente Vlissingen.
Iedere groep heeft een volledig bevoegde leerkracht die deels wordt ondersteund door een
onderwijsassistent.
De Zomerschool zal gedurende 4 weken in brede school De Combinatie zijn gehuisvest. De school
start op de donderdag van de eerste schoolvakantie (29 juli) en eindigt drie weken later ook op
donderdag (19 augustus).
Leerkrachten en onderwijsassistenten worden voor vier weken aangesteld en besteden de eerste
drie dagen aan voorbereiding, kennismaking en scholing. De vrijdag na de afsluiting staat in het
teken van opruimen en overdracht aan de reguliere leerkrachten via het portfolio.
Gezocht: enthousiaste leerkrachten
De leerkrachten geven les aan leerlingen uit de (huidige) groepen 3 tot en met 7 en verzorgen de
rapportages. Ze hebben specifiek aandacht voor groepsvorming en een veilig pedagogisch
klimaat.
Vanzelfsprekend hebben de leerkrachten affiniteit met de genoemde doelgroep en zijn ze
initiatiefrijk en flexibel. Verder zijn ze in staat om te werken binnen een team.
De leerkrachten zullen een korte scholing volgen om het onderwijsconcept ‘levensecht leren’
inhoud te kunnen geven in de uitvoering. Daarna brengen ze wat ze hebben geleerd in de
praktijk.
Gezocht: enthousiaste onderwijsassistent(en)
De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkracht bij de uitvoering van de lesgevende,
administratieve en verzorgende taken. Tevens begeleiden de onderwijsassistenten (samen met
de leerkrachten) leerlingen bij het levensecht leren. De onderwijsassistenten onderhouden
direct contact met ouders en leerlingen. Ze verzorgen hand- en spandiensten voor het goed
functioneren van de Zomerschool in het algemeen. Bij voorkeur zijn zij zeer initiatiefrijk in hun
handelen.
De onderwijsassistenten die wij zoeken zijn in het bezit van een SPW4/SAW4-diploma of een
volledige onderwijsbevoegdheid.
De werving van de leerkrachten en onderwijsassistenten vindt zowel plaats binnen de huidige
personeelsgroep van de betrokken besturen als daarbuiten.

De tegenprestatie voor uw inzet bestaat uit ‘tijd voor tijd’ of extra salaris of een combinatie van
beide. Dit volgens nader te maken afspraken met het betreffende schoolbestuur.
De brieven
Geïnteresseerd? Stuur dan een gemotiveerde brief aan de projectgroep van de Zomerschool, omdat
de werving van de directeur zomerschool nog loopt; via het mailadres van mevr. Karin Stobbelaar,
kstobbelaar@rpcz.nl
De sollicitatie moet uiterlijk 5 februari 2021 in het bezit zijn van de adviescommissie. De exacte
datum en de locatie (of online meeting) van de sollicitatiegesprekken worden nog bekend gemaakt.

Meer informatie:
Dhr. Levien Hamelink, projectleider Zomerschool, tel. 06-15083817

