
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar een native speaker die wil werken op verschillende 
ROOBOL-scholen 
 
De meest effectieve manier om de Engelse taal te leren is door te leren in een Engelse omgeving. De 
inzet van een native speaker stimuleert het leren van de Engelse taal. De native speaker assisteert de 
leerkracht bij het toepassen van Engels als voertaal bij lessen en activiteiten. Met behulp van de native 
speaker streeft de school naar een plusniveau met betrekking tot de reguliere kerndoelen Engels.  
 
De native speaker: 

- Beheerst Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk goed;  
- Kan de taal op leerkracht-en leerlingniveau aanbieden; 
- Doet suggesties voor onderwijsactiviteiten gericht op Engels; 
- Doet suggesties voor Engelstalig (leer)materiaal en bruikbare sites; 
- Verleent ondersteunende handelingen tijdens les-en/of toetssituaties; 
- Ondersteunt leerkrachten in de eigen taalontwikkeling  

 
Wat bieden wij? 

- Een werkplek met een dynamisch en enthousiast team van betrokken collega’s 

- Een boeiende en ambitieuze organisatie 
- Veel ruimte voor eigen initiatief  
- Een betrekkingsomvang van 0.5 FTE t/m de zomervakantie 
- Salaris conform de CAO voor Primair Onderwijs in salarisschaal OOP5 (onderwijsassistent) 

VACATURE 
Native speaker 0.5 FTE 



 

 

 
Over Stichting ROOBOL 
Stichting ROOBOL is, met 13 scholen en één samenwerkingsschool, verantwoordelijk voor kwalitatief 
goed en toegankelijk openbaar onderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en 
Noardeast Fryslân. Met meer dan 250 leerkrachten werken we aan het beste onderwijs voor 2000 
leerlingen. Het is onze taak om kinderen te helpen te ontdekken waar ze goed in zijn, zodat ze een 
plekje in de maatschappij van morgen kunnen vinden en een kansrijke en plezierige basisschooltijd 
hebben. Alle betrokkenen zetten zich daar dagelijks met hart en ziel voor in en daar zijn we trots op! 
Vanuit de gedachte ‘Samen het beste uit kinderen halen’ bouwen we aan een lerende organisatie 
met oog voor ieders talent.  
 
Heb jij interesse om native speaker binnen ROOBOL te worden? 
Stuur dan vóór 6 april 2023 je motivatie naar personeelszaken@roobol.frl. Of het nu gaat om een 
filmpje, collage, brief, tekening, vlog of lied – we vinden het leuk om te zien wie jíj bent! Vergeet ook 
niet je CV toe te voegen. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op www.roobol.frl . Heb je 
een vraag over de vacature? Bel dan met Femke Schotanus (Personeelszaken) via 0511 – 548392 of 
met Michiel Veenstra (directeur ’t Holdersnest) via 06-30123233. 
 


