
 

Het NVTC is per direct opzoek naar een leerkracht PO  

 

NVTC Parijs 
Het Nederlands en Vlaams Taalcentrum Parijs is een Franse vereniging die sinds 1997 actief is in 

Parijs en omgeving met het organiseren van Nederlandse lessen voor kinderen van 3 t/m 12 

jaar. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij het onderwijs in Nederland. In totaal zijn er op dit 

moment ongeveer 40 leerlingen die lessen volgen op drie verschillende locaties. 

Wij zijn per direct opzoek naar een nieuwe leerkracht voor het primair onderwijs voor 4,5 uur 

per week. 

Profiel 
Wij zoeken een professionele, betrokken, enthousiaste en initiatiefrijke leerkracht, het liefst in 

het bezit van een onderwijsbevoegdheid. We zien graag dat onze nieuwe collega zelfstandig is 

maar tevens ook goed kan samenwerken in een klein team. De lessen worden op 

woensdagochtend gegeven in Le Pecq wat ongeveer 20 km ten westen van Parijs ligt en 

gemakkelijk te bereiken is met de RER A (ongeveer 20 minuten vanaf Parijs).  

Taken leerkracht PO:  

❖ Het voorbereiden en verzorgen van de Nederlandse taal- en cultuurlessen. 

❖ Het onderhouden van contacten met ouders, onder andere door het schrijven van 

wekelijkse lesverslagen en het voeren van 10 minuten gesprekken.  

❖ Het afnemen van toetsen en het monitoren en registreren van de voortgang van de 

leerlingen middels het bijhouden van het leerlingvolgsysteem. 

❖ Het opstellen van leerling rapporten (2 keer per jaar) en het bespreken van de resultaten 

met de ouders.  
❖ Deelname aan teamvergaderingen en meehelpen met de invulling en vormgeving van de 

cultuurevenementen. 

❖ Op de hoogte blijven van onderwijsvernieuwingen. 

Profiel: 

❖ Je hebt affiniteit met (jonge) kinderen. 
❖ Je hebt kennis van de Nederlandse taal, cultuur en tradities. 
❖ Je bezit over een goed organisatievermogen. 
❖ Je kunt zelfstandig werken. 
❖ Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding. 
❖ Werkervaring als leerkracht is een pre. 
❖ Je bent iedere woensdag beschikbaar van 08.30 tot 12.00 uur. 
❖ Je bent woonachtig in de omgeving van Parijs. 



Wat bieden wij?  

 
Wij bieden een leuke, afwisselende deeltijdbaan met veel ruimte voor eigen inbreng. We zijn een 

gezellig klein team met een enthousiast en betrokken bestuur. Leerkrachten worden per uur 

vergoed. Per week komt dit neer op 3 uur lestijd (iedere woensdagochtend) en 1,5 uur 

voorbereidingstijd. De reiskosten worden ook vergoed. Daarnaast bieden wij een 

(twee)jaarlijkse bijscholing van het NTC-onderwijs door Stichting NOB in Nederland. 

Interesse? 

 
Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van ons leerkrachtenteam, stuur dan je 

motivatiebrief en cv naar: 

Anouk Mullier-Laroy 

Directrice van het NVTC Parijs 

E-mail: contact@nvtc.fr 


