
    
  

 

Kuna Mondo (voorheen Schakelklas Purmerend) 

zoekt per direct voor het schooljaar 2018-2019 
in verband met het starten van een nieuwe groep  

een leerkracht 1.0/1.2 (midden-/bovenbouw) 

Het betreft een tijdelijke aanstelling tot 31 juli 2019. Afhankelijk van het leerlingaantal en 

het functioneren kan deze aanstelling daarna misschien verlengd worden. 

ENTHOUSIAST OVER HET WERKEN MET KINDEREN VAN WAAR DAN OOK TER WERELD? 
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN TWEEDE TAALVERWERVING? 
Word dan per direct LEERKRACHT binnen KUNA MONDO. 
 
Binnen Kuna Mondo werken we op dit moment met 6 groepen. Kuna Mondo is een 
bovenschoolse voorziening in het kader van het Onderwijs Achterstandenbeleid, en wordt 
door de gemeentes behorend bij het Samenwerkingsverband Waterland en het 
schoolbestuur CPOW tot stand gebracht.  
Kuna Mondo biedt onderwijs aan kinderen van 5 tot 12 jaar die niet of nauwelijks onderwijs 
in Nederland hebben gehad, maar van wie verwacht mag worden, dat zij door middel van 
gerichte taalstimulering in één jaar sterk vooruit zullen gaan.  
 
Aanmeldingen komen gedurende een schooljaar van alle basisscholen uit de regio van het 
Samenwerkingsverband Waterland. Vanuit Kuna Mondo stromen de kinderen na een à twee 
jaar in principe door naar een school in de woonomgeving.  
 
Wij verwachten dat deze nieuwe collega: 

 flexibel, enthousiast en gemotiveerd is om met deze specifieke doelgroep aan de slag 
te gaan; 

 bij voorkeur expertise heeft op het gebied van taal en lezen (met name mondelinge 
taalontwikkeling en klankonderwijs, woordenschat, beginnende en gevorderde 
geletterdheid); 

 bij voorkeur goede kennis heeft van en ervaring met NT2-onderwijs. (U heeft 
bijvoorbeeld een post HBO-NT2 opleiding afgerond) of bereid is hiertoe een opleiding 
te gaan volgen; 

 ICT vaardig is en kan omgaan met het elektronisch leerlingvolgsysteem ParnasSys;  

 oog heeft voor verschillen tussen kinderen van 5 tot 12 jaar en binnen Kuna Mondo 
zorg op maat kan geven; 

 ervaring heeft met het begeleiden van kinderen die extra aandacht nodig hebben op 
het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling; 



 
 
 
 

 beschikt over professionele communicatieve - en sociale vaardigheden; 

 zicht heeft op de eigen competenties, in staat is hierop te reflecteren en zich wil 
blijven ontwikkelen; 

 ervaring heeft in het (reguliere) onderwijs, bij voorkeur met het aanvankelijk leren 
lezen. 
 

Wij bieden: 
Een leuke, uitdagende baan met een bijzondere groep kinderen. 
Een team waar deskundigheid, collegialiteit en enthousiasme de basis vormen voor het 
geven van goed onderwijs. 
 
Inschaling in L10 (CAO PO is van toepassing).  
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Moniek Sanders (directeur) of Ally Slöetjes 
(coördinator en intern begeleider) op tel.nr. 06-57934753. 
 
De gesprekken vinden in de week van 24 september plaats.  
 
Voel je iets voor deze uitdaging? 

Schrijf of mail  z.s.m. een sollicitatiebrief en een CV naar: 
Moniek Sanders 

Nijlstraat 160 1448 NZ Purmerend 

info@kunamondo.nl  


