
 

VACATURE  Vakleerkracht Vreemde talen Tienerschool Sneek 

10-14 jarige leerlingen 0,3- 0,5 FTE 

Tienerschool Sneek staat voor een innovatief onderwijsconcept 
voor tieners van 10 tot 14 jaar.  
De ontwikkelingsfase waarin tieners zich bevinden is bijzonder. 
Daarom erkennen wij tieners in wie ze ZIJN en WORDEN. In een 
sterk veranderende wereld willen we tieners voorbereiden op 
hun toekomst. In onze flexibele leeromgeving leren wij samen 
met oog voor creativiteit, kennis en (eigen)wijsheid.  
3 september 2018 opende Tienerschool Sneek haar deuren. We zijn gestart met een nieuwe 
doelgroep én met een eigen onderwijsconcept.  Wil je meer informatie kijk dan op onze website 
www.tienerschoolsneek.nl  
We groeien langzamerhand richting 75 leerlingen, verdeeld over 4 coachgroepen en dus.. 
 

Zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor ons uitvoeringsteam!  
 
Kun jij:  
Creatief denken, onderwijs ontwikkelen, makkelijke koppelingen maken, kritisch denken en 
samenwerken?  Duits, Frans en of Engels spreken en hier ook nog les in geven? 
Ben jij:  
Reflectief, flexibel, initiatiefrijk en energiek?  
Heb jij:  
Een growth mindset, aantoonbare coachingsvaardigheden, pedagogisch didactische vaardigheden 
en een talenknobbel?  
Wil jij:  
Jezelf blijven ontwikkelen en onze tieners op een enthousiaste “out of the box” manier talen leren? 

 
Dan is er misschien wel een match! 
Heb je ervaring met het lesgeven aan Tieners en deins je niet terug voor een creatieve invulling 

van lessen, heb je ervaring met vakoverstijgend lesgeven en ben je niet gauw van je stuk te 

brengen door mondige assertieve Tieners ?   

Reageer dan zo snel mogelijk, maar voor 6 juli 2020  op je “eigenwijze”  manier op deze vacature. 

Stuur je reactie naar tsterenborg@odysseescholen.nl. Gesprekken vinden plaats op 9 of 10 juli. 

Laat ook weten wat je kwaliteiten, hobby's en interesses zijn. Daar waar het kan zetten we ook 

graag je persoonlijke expertise in. 

 

Voor meer informatie mag je ook bellen;  

Tinie Sterenborg,  (tel: 0655192395) 
Directeur 
 
Anita Holwerda (tel: 0619910080) 
Teamleider 

http://www.tienerschoolsneek.nl/
mailto:tsterenborg@odysseescholen.nl

