
 

NTC De Oranje Leeuw 

VACATURE LEERKRACHT (parttime) 
 
De Oranje Leeuw is op zoek naar een leerkracht kleuter- en/of basisonderwijs op parttimebasis (3 
lesuren per week). 
 
Je werkt samen in een klein team van 3 leraressen, dat samen met een aantal vrijwilligers het onderwijs 
verzorgt op de bij het NOB aangesloten NTC-school De Oranje Leeuw. De school telt ongeveer 20 tot 
25 leerlingen verdeeld over groep 1 t/m 8 en is gevestigd in de ancienne école municipale van de 
gemeente Sourcieux-les-Mines op ongeveer 30 minuten rijden van het centrum van Lyon. 
 
Wat we zoeken 
 

 dynamisch en creatief persoon die les wil geven aan een groepje van maximum 5 tot 8 
kinderen 

 een in Nederland of in Vlaanderen erkende lesbevoegdheid is een plus, maar geen must 
 werken volgens de taalmethode die op school gehanteerd wordt 

 
Jouw werkzaamheden 
Je verzorgt de lessen in de Nederlandse taal en cultuur voor basis- en/of kleuteronderwijs. 
Het gaat om een totaal van 3 lesgebonden uren op de woensdagmiddag tussen 13:30 en 16:30. 
 
Wat je onder andere gaat doen: 
 

 voorbereiden en geven van Nederlandse taal- en cultuurlessen aan leerlingen (vaste methode) 
 afnemen van toetsen en het bijhouden van de resultaten 
 ontwikkelingen van leerlingen bijhouden in een leerlingvolgsysteem 
 opstellen van jaarlijkse rapporten voor de leerlingen  
 communiceren met ouders over de ontwikkeling van leerlingen 
 meehelpen en –denken met de organisatie van culturele activiteiten (Sinterklaas, familiedag) 
 creëren van een plezierige leeromgeving en sfeer in de klas 

 
Belangrijk is gedifferentieerd te kunnen werken, omdat er binnen één groep niveauverschillen kunnen 
zijn. 

Ons aanbod 
Wij bieden onze leerkrachten een leuke, afwisselende functie met veel ruimte voor eigen inbreng. 
Onze leerkrachten zijn niet in dienst van de Oranje Leeuw, maar wij bieden een goede 
vrijwilligersvergoeding aan. In overleg kan besloten worden een deel van de (bij)scholingskosten (NOB 
of soortgelijk) te vergoeden. In de Franse schoolvakanties wordt er geen les gegeven. 
 
Meer informatie 
Wens je meer informatie, neem een kijkje op onze website en op onze Facebook pagina. 

Solliciteer nu 
Interesse? Stuur je CV met sollicitatiebrief naar oranjeleeuwlyon@gmail.com. 

Op basis van de ontvangen sollicitaties zal een eerste selectie gemaakt worden en vervolgens contact 
worden opgenomen.  

https://www.deoranjeleeuw.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039871302763
mailto:oranjeleeuwlyon@gmail.com

