
	  

VACATURE	  GROEPSDOCENTEN	  VOOR	  CitoTalent	  
	  
Het	  project	  CitoTalent	  
In	  samenwerking	  met	  de	  Beatrixschool	  organiseert	  De	  Mussen	  van	  11	  november	  t/m	  10	  maart	  het	  
project	  “CitoTalent”.	  
	  
Waarom	  
In	  de	  periode	  voor	  de	  zomervakantie	  zijn	  er	  vanwege	  de	  sluiting	  van	  scholen	  i.v.m.	  Corona	  bij	  veel	  
kinderen	  achterstanden	  ontstaan	  of	  zijn	  de	  achterstanden	  die	  er	  al	  waren	  nog	  groter	  geworden.	  Het	  
belangrijkste	  doel	  van	  CitoTalent	  is	  dan	  ook	  het	  weer	  omhoog	  brengen	  van	  de	  resultaten	  op	  het	  
gebied	  van	  taal/	  woordenschat,	  rekenen,	  spelling	  en	  begrijpend	  lezen.	  
Tijdens	  een	  15weeks	  project	  kunnen	  kinderen	  hun	  kennis	  en	  vaardigheden	  verder	  ontwikkelen	  om	  
op	  deze	  wijze	  weer	  sterker	  te	  staan	  op	  school.	  
	  
Wat	  
CitoTalent	  is	  er	  voor	  leerlingen	  van	  de	  groepen	  5,	  6	  en	  7.	  Er	  worden	  3	  groepen	  gevormd	  van	  10-‐12	  
leerlingen.	  De	  kinderen	  krijgen	  wekelijks	  een	  uur	  en	  een	  kwartier	  Citotraining	  en	  een	  uur	  creatieve	  
workshops	  in	  combinatie	  met	  taal/woordenschat.	  Het	  programma	  is	  interactief	  en	  de	  workshops	  zijn	  
uitdagend.	  
	  
Periode	  
Voor	  het	  project	  CitoTalent	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  docenten	  van	  11	  november	  t/m	  10	  maart.	  De	  lessen	  
zijn	  op	  woensdagmiddag	  vanaf	  13.00	  of	  14.00	  uur,	  dit	  in	  overleg	  met	  de	  docenten.	  Inclusief	  
voorbereiding	  werk	  je	  3	  uur	  per	  woensdag.	  Tijdens	  de	  kerstvakantie	  en	  voorjaarsvakantie	  zijn	  er	  geen	  
lessen.	  
	  
Inhoud	  
Je	  geeft	  een	  uur	  en	  een	  kwartier	  spelenderwijs	  Citotraining	  met	  behulp	  van	  door	  ons	  aangeschaft	  
materiaal.	  Dan	  is	  er	  een	  kwartier	  pauze.	  
Vervolgens	  is	  er	  een	  uur	  crea,	  muziek	  of	  theater.	  Deze	  les	  wordt	  gegeven	  door	  een	  vakdocent,	  maar	  
jouw	  input	  qua	  woordenschat	  is	  gewenst	  en	  ook	  help	  je	  mee	  begeleiden	  tijden	  de	  les.	  	  
De	  laatste	  woensdag	  wordt	  het	  project	  afgesloten	  met	  een	  uitje!	  
	  
Functie	  
Het	  team	  van	  CitoTalent	  bestaat	  uit	  1	  coördinator,	  3	  groepsdocenten	  en	  3	  vakdocenten.	  	  	  
	  
Taken	  
Werken	  bij	  CitoTalent	  houdt	  in:	  

• Lesgeven	  aan	  leerlingen	  uit	  groep	  5,	  6	  of	  7	  van	  het	  basisonderwijs.	  
• Lesgeven	  aan	  10-‐12	  leerlingen.	  
• Lesgeven	  tijdens	  de	  Citotraining	  (1,25	  uur),	  aan	  de	  hand	  van	  oefenmateriaal.	  
• Kinderen	  begeleiden	  tijdens	  de	  pauze.	  
• Ondersteunen	  bij	  de	  creatieve	  activiteit	  en	  input	  geven	  voor	  woordenschat.	  

Profiel	  
Wij	  vragen	  van	  de	  docenten	  dat	  zij:	  

	  
• Werkervaring	  hebben	  in	  het	  onderwijs	  (kwaliteit	  en	  ervaring	  zijn	  belangrijker	  dan	  

een	  officiële	  lesbevoegdheid).	  
• Affiniteit	  hebben	  met	  de	  doelgroep.	  
• Goed	  kunnen	  omgaan	  met	  verschillen	  in	  een	  groep.	  
• Samenwerking	  belangrijk	  vinden.	  



	  

• Beschikken	  over	  goede	  sociale	  –	  en	  communicatieve	  vaardigheden.	  
• Beschikken	  over	  theoretische	  en	  praktische	  vakinhoudelijke,	  didactische	  en	  

pedagogische	  kennis	  en	  vaardigheden.	  
• Zich	  met	  humor,	  lef	  en	  enthousiasme	  inzetten.	  
• Geloven	  in	  het	  belang	  van	  extra	  hulp	  voor	  kinderen	  op	  het	  gebied	  van	  rekenen,	  

begrijpend	  lezen,	  spelling	  en	  taal/woordenschat..	  
• Beschikbaar	  zijn	  op	  de	  woensdagmiddagen	  van	  11	  november	  t/m	  10	  maart	  

(uitgezonderd	  de	  vakanties)	  
	  
	  
Wij	  bieden	  

• Een	  passende	  financiële	  vergoeding.	  	  
• Een	  uitdagende	  besteding	  van	  je	  woensdagmiddagen.	  
• Enthousiaste	  leerlingen.	  
• Een	  prettige	  sfeer	  en	  een	  uitdagend	  takenpakket.	  
• Samenwerking	  met	  zeer	  gemotiveerde	  collega’s.	  

	  

Meer	  weten?	  

Je	  kunt	  je	  motivatie	  per	  e-‐mail	  richten	  aan	  Suzan	  Coolen.	  Ook	  voor	  vragen	  en	  verdere	  informatie	  kun	  
je	  terecht	  bij	  Suzan,	  coördinator	  CitoTalent,	  via	  suzan.coolen@demussen.nl	  of	  telefoonnummer	  06-‐
83481846.	  

	  

	  


