
 

Wij zijn op zoek naar een leerkracht per augustus 2020! 

Algemene informatie 

De Nederlandse School in Stockholm is in 1997 opgericht. Wij verzorgen NTC-onderwijs vanaf groep 

1 tot en met het VO volgens de methodes van Kleuteruniversiteit, Veilig Leren Lezen, Taal Actief en 

Nieuw Nederlands. Afgelopen schooljaar volgden circa 65 leerlingen van 4 tot en met 16 jaar onze 

lessen in de Nederlandse taal en cultuur. Het team bestaat uit vier enthousiaste leerkrachten 

waarvan een schoolleider. Circa eenderde van onze leerlingen is kind van expats, circa tweederde 

woont (min of meer) permanent in Zweden. We hebben zowel kinderen met een Nederlandse als 

een Vlaamse achtergrond. De lessen vinden plaats ’s middags van 15.30 tot 18.00 of van 16.00 tot 

18.30 uur op twee locaties van de British International School of Stockholm (ten noorden van 

Stockholm, in de gemeente Danderyd). We zijn tevens examinerende instelling voor het Certificaat 

Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT). 

Profiel 

Wij zoeken een professionele, betrokken, enthousiaste en initiatiefrijke leerkracht, in het bezit van 

een onderwijsbevoegdheid PO of VO (met Nederlands). We zien graag dat onze nieuwe collega een 

groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft, zelfstandig is, maar tevens goed in een klein team kan 

werken. Je kunt improviseren en je bent flexibel. Je woont in (of bent bereid om te verhuizen naar) 

de buurt van Stockholm of Danderyd.  

Taken 

· plannen en voorbereiden van de lessen en nakijken van huiswerkopdrachten 

· verzorgen van de lessen in nauwe samenwerking met de andere leerkrachten 

· afnemen van toetsen en observeren van leerlingen 

· gezamenlijk bijhouden van de bibliotheek 

· houden van 10-minuten gesprekken met de ouders en het schrijven van rapporten 

· gezamenlijk organiseren van cultuurdagen 

· bijwonen overleg en schoolvergaderingen 

· zorgen voor goede communicatie met ouders, collega-leerkrachten en bestuur 

· op de hoogte blijven van onderwijsvernieuwingen 

· bijdrage leveren aan opstellen van schoolplan en schoolgids 

 



 

Aanbod 

 

Wij bieden: 

· een tijdelijk contract voor een schooljaar, voor 1 of 2 lesgroepen per week. Bij goed functioneren 

verlengen we de overeenkomst graag. 

· salaris conform salaristabel L10/L11 (afhankelijk van bevoegdheid) in Nederlandse CAO 

· een enthousiast team met een betrokken bestuur 

· veel ruimte voor eigen inbreng 

· eventuele deelname aan bijscholingscursussen van Stichting NOB 

 

Sollicitatie 

Solliciteer direct! Stuur je motivatie met CV per e-mail naar het bestuur van De Nederlandse School 

in Stockholm: voorzitter@nlschoolstockholm.se. Voor meer informatie over de functie kan je ons 

ook op dit e-mailadres bereiken. De sluitingsdatum voor deze vacature is 1 juni 2020. 

 


