
NTC School De Brug in Portland is op zoek naar een
enthousiaste en gemotiveerde leerkracht

De Brug is een Nederlandse Taal- en Cultuurschool (NTC school) voor basisonderwijs in de
regio Portland, Oregon, Verenigde Staten. De school is aangesloten bij de Stichting 
Nederlands Onderwijs in het Buitenland, de NOB.

NTC school De Brug Portland heeft als missie het geven van kwalitatief goed Nederlands 
taal- en cultuuronderwijs aan kinderen met een Nederlandse en Vlaamse achtergrond, 
waarbij relatie en verbinding een belangrijke rol spelen. 

Elke woensdagmiddag van 16.00 uur tot 18.30 uur komen 30 kinderen in de leeftijd van 2 
tot 12 jaar naar De Brug om Nederlands te leren. De lessen worden gegeven in het 
gebouw van de Portland Jewish Academy. Op dit moment worden, vanwege de Corona-
maatregelen, de lessen via Zoom gegeven.

Dit schooljaar hebben we 4 groepen:
- de peutergroep (voor kinderen van 2 tot 4 jaar)
- de kleutergroep (voor kinderen van 4 tot 6 jaar)
- de middenbouw (groep 3a / 3b)
- de bovenbouw (groep 4 tot met 8)

Tijdens de lessen werken we aan de hand van verschillende methodes: Ik & Ko, Veilig Leren 
Lezen, Taal Actief 4, Staal Spelling en Nieuwsbegrip. Deze methodes gebruiken we als 
basis, in alle groepen wordt de lesstof in hoge mate gedifferentieerd aangeboden.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde leerkracht. De groep waar 
je ingezet wordt kunnen we in overleg bepalen, afhankelijk van je ervaring en 
voorkeur.

Taken leerkracht
Wat zijn de taken van een leerkracht bij De Brug?

• Voorbereiden en verzorgen van de lessen.
• Afnemen van toetsen en observaties en bijhouden van het leerlingvolgsysteem. 
• Het maken van rapporten en het houden van10-minutengesprekken met de ouders. 
• Zorgen voor een regelmatige en goede communicatie met ouders over de lessen 

en lesinhoud.
• Uitvoeren van het onderwijskundig beleid. 
• Zorgen voor een plezierige en veilige leeromgeving. 
• Een bijdrage leveren aan de maandelijkse nieuwsbrief. 
• Deelnemen aan teamvergaderingen.
• Mee-organiseren van cultuurdagen.



Profiel

Voor het invullen van deze functie zijn we op zoek naar iemand die met enthousiasme en 
motivatie als leerkracht aan de slag gaat. 

• Bij voorkeur ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het basis- of 
voortgezet onderwijs.

• Bij voorkeur heb je ervaring binnen een Nederlandse of Vlaamse onderwijsinstelling 
voor primair- of voortgezet onderwijs en/of een NTC-school. 

• Of heb je ervaring in het lesgeven in Nederlands als tweede taal. 
• Je hebt affiniteit met onze doelgroep.

• Je bent flexibel en niet bang om nieuwe dingen uit te proberen.

• Je beheerst de Nederlandse taal: een vloeiende beheersing in praten en schrijven is
essentieel.

Aanbod

• Een jaarcontract voor 37 lesweken per schooljaar, met mogelijkheid tot verlenging.
• Marktconform salaris, opgebouwd uit vergoeding voor lestijd en vergoeding voor 

lesvoorbereidingen. 
• De gewenste startdatum is 1 januari 2021.
• Begeleiding door de schoolleider bij het voorbereiden en verzorgen van de lessen.
• Mogelijkheid tot deelname aan bijscholingscursussen van de NOB. 
• Een jonge school, volop in ontwikkeling.
• Een gezellig team, enthousiaste kinderen en betrokken ouders. 

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erna Lemmen, schoolleider. Je sollicitatie 
kun je per email sturen naar Erna Lemmen. 
Email: Erna.debrug@gmail.coom
Telefoon: 971-330-4793
Meer informatie over NTC School De Brug kun je vinden op onze website 
www.debrug.online, of op onze Facebook pagina: ntc school de brug


