
 

 

 
 

Leerkracht Part-time ± 0,16 fte per 01-08-21 Stockholm 
 
 

Stockholm biedt NTC-onderwijs (Nederlandse taal- en cultuuronderwijs) 

aan leerlingen in de omgeving van Stockholm. De school is in 1997 opgericht en is in de afgelopen jaren 

flink geprofessionaliseerd. De taallessen, van 2,5 uur, vinden één keer in de week plaats op één van 

onze twee locaties, Altorp of Ekeby. De groepen zijn verspreid over drie dagen, maandag, dinsdag en 

woensdag. We bieden onderwijs aan leerlingen van groep 1 tot en met voortgezet onderwijs 4. 
 

Onze missie is het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur 

aan leerlingen in en om Stockholm. 
 

We werken aan de taalontwikkeling van de leerlingen en geven ze ook iets mee van de Nederlandse en 

Vlaamse cultuur. Dit doen we door middel van onze taallessen en cultuurdagen. We werken vanuit onze 

vier kernwaarden:  
 

 Professionaliteit 

 

Liefde voor het vak 

 

 
 Kwaliteit 

 

Samenwerking 

 

 

 

 een leerkracht in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het primair 

onderwijs of het voorgezet onderwijs (met Nederlands). Onze nieuwe collega is betrokken en 

enthousiast. NTC-onderwijs heeft verschillende uitdagingen daarom zoeken we iemand die initiatiefrijk 

en flexibel is en goed in een klein team kan werken. Tot slot moet onze nieuwe collega in Stockholm of 

omgeving wonen, of van plan zijn voor het begin van het schooljaar hierheen te verhuizen.  

 

 dat onze nieuwe collega zelfstandig de lessen voorbereidt aan de hand van de 

methode ● de lessen geeft ●  huiswerk opgeeft en nakijkt  ● de jaarplanning aanhoudt ● rapporten 

schrijft  ● cultuurdagen mee-organiseert  ●  vergaderingen voorbereidt en bijwoont ● oudergesprekken 

voert  ●  meedenkt over het reilen en zeilen van de school en ons onderwijs ● dat  
 

 een tijdelijk contract voor één schooljaar. De werktijdfactor is afhankelijk van de groep, dit 

wordt in overleg vastgesteld maar het is ongeveer 0,16 fte voor één groep en 0,3 fte voor twee groepen.  

We bieden een salaris berekend conform de Nederlandse CAO en het aantal uren.  

We bieden een enthousiast team met een betrokken bestuur.  

We bieden veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. 

 

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Kijk dan ook op onze website 

www.nlschoolstockholm.se daar vind je de schoolgids vol informatie over onze school. 

Wil je solliciteren, stuur dan je CV en introductiebrief of -filmpje voor 10 juli naar 

schoolleider@nlschoolstockholm.se 

http://www.nlschoolstockholm.se/
mailto:schoolleider@nlschoolstockholm.se

