
TWEE LEERKRACHTEN SCOPE ZOMERSCHOOL (special)
19 t/m 30 juli 2020 voor groep 4/5 of groep 6/7
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Wil jij graag onderdeel zijn van deze ontwikkeling binnen SCOPE en
hieraan als leerkracht je steentje bijdragen?

Tijdens de komende zomervakantie vindt de tweede zomerschool plaats!

Wat houdt de zomerschool in?

De eerste twee weken van de zomervakantie (van 19 tot en met 30 juli 2021) opent de zomerschool
van SCOPE haar deuren. Leerlingen die gemotiveerd zijn om te leren, maar door omstandigheden
dit schooljaar niet eruit hebben kunnen halen wat erin zit, komen op de zomerschool. Hier wordt
twee weken gewerkt aan leerdoelen, persoonlijke doelen en hun talenten. Tijdens het
ochtendprogramma wordt er middels leuke, actieve en coöperatieve werkvormen aan de
belangrijkste doelen van Taal / Lezen en Rekenen van het reeds afgesloten schooljaar gewerkt.
Daarnaast wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden die de veerkracht en het
eigenaarschap van de kinderen vergroot. Ook wordt de kinderen geleerd welke executieve functies
er zijn en hoe je daarmee zelf aan de slag kunt gaan.

In de middag is er ruimte voor heel uiteenlopende activiteiten. Dit kunnen gastlessen zijn, maar ook
excursies of sportieve uitjes. Deze middagen worden in samenwerking met Junis vormgegeven.
Naast dat het voor de kinderen leuk en leerzaam is, is het ook een manier om zichzelf en hun eigen
talent nog verder te ontdekken.

Het doel van de zomerschool is, leerlingen die dit nodig hebben en open staan om zichzelf te
ontwikkelen, een extra impuls geven om te voorkomen dat zij hun drive verliezen op school.
Daarnaast door, op een niet schoolse wijze, te werken aan vaardigheden en talenten met een
stevige basis aan het nieuwe schooljaar te beginnen.

Naast een reguliere zomerschool organiseert SCOPE scholengroep in dezelfde periode en op
dezelfde locatie ook de zomerschool special “ik duik in een bad vol taal”. De special is bedoeld voor
leerlingen die plezier hebben in leren, maar waarvoor de taalontwikkeling soms wat in de weg zit. In
het afgelopen schooljaar hebben juist deze leerlingen door alle landelijke maatregelen minder profijt
van het onderwijs gehad dan anders. Om te voorkomen dat deze leerlingen hun motivatie verliezen
en om te zorgen dat zij twee weken extra aan hun taalontwikkeling werken, wil SCOPE middels de
Zomerschool special een extra impuls geven.
Voor de zomerschool special zoeken wij nog leerkrachten!



Het team zomerschool bestaat uit vier leerkrachten, twee kindercoaches, een onderwijsassistent en
een coördinator.

Wat vragen we van jou?

Je bent de eerste twee weken van de zomervakantie beschikbaar.
Je bent als leerkracht verantwoordelijk voor het lesprogramma en draagt zorg voor het individuele
welzijn en ontwikkeling van de leerlingen van jouw groep. Je ontwikkelt, samen met het team, het
programma voor de zomerschool. Hierbij ben je in staat om buiten de kaders te denken en vanuit
coöperatieve werkvormen op een creatieve manier met de doelen aan de slag te gaan.

Jouw competenties en talenten:

● je bent didactisch, organisatorisch en pedagogisch sterk;

● je bent in staat op korte termijn een veilig pedagogisch klimaat te creëren;

● je hebt kennis hoe de taalontwikkeling verloopt en bent vaardig in het stimuleren van die
ontwikkeling

● je kunt out of the box denken;

● je bent in staat om leerlingen op korte termijn te leren kennen, je bent nieuwsgierig en
kunt oordeelloos kijken naar kinderen;

● je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;

● je kunt goed samenwerken in een team en met ouders.

● wanneer je solliciteert naar de vacature voor de special vragen we ervaring of affiniteit
met nieuwkomers

● je zoekt manieren om te communiceren met anderstalige kinderen en hun ouders

Wat bieden we jou?

Een uitdagende, nieuwe functie in een nieuw team. Je wordt vanaf het moment van aannemen
betrokken bij de ontwikkelingen en voorbereidingen met betrekking tot de zomerschool. Je draagt bij
aan een nieuwe ontwikkeling binnen SCOPE in samenwerking met Junis.

Indien je interesse hebt, kun je uiterlijk 4 juni een motivatiebrief en cv mailen naar Margriet van
Holstein: gse@youscope.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 8 juni en 10 juni. Voor
vragen over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met Margriet van Holstein:
06-40089341
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