
  

 

 

Vacature Remedial Teacher  
  

RT Praktijk Toppertjes biedt Remedial Teaching en kindercoaching aan kinderen van 4 

tot 16 jaar. Daarbij gaan wij uit van de sterke kanten van het kind en willen we elk kind 

laten inzien dat hij of zij een Toppertje kan zijn.  

  

Vanwege de stijgende vraag naar Remedial Teaching zijn wij op zoek naar een 

Remedial Teacher die op korte termijn ons team wil komen versterken.  

  

Wat ga je doen?  

  

Als Remedial Teacher bied je ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Daarbij werk je vanuit een handelingsplan dat is opgezet volgens de methoden van HGD 

en HGW; de sessies vinden plaats in onze praktijk of in de school van het kind.  

De hulpvraag kan heel divers zijn; het kan gaan om problemen met specifieke vakken 

maar ook om algemenere oorzaken, zoals aandachtsproblemen of gebrek aan 

vertrouwen in eigen kunnen.   

  

Je profiel  

Je beschikt in ieder geval over een onderwijsbevoegdheid en een diploma of certificaat 

van een opleiding Remedial Teaching; hierbij gaat de voorkeur uit naar Master (S) EN. 

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het basisonderwijs en bent bekend met de principes 

van HGD en HGW. Je kunt die ook toepassen bij het zelfstandig schrijven en het 

uitvoeren van handelingsplannen.   

Je bent communicatief sterk naar kinderen, ouders en leerkrachten en je vindt het fijn om 

gestructureerd te werken waarbij tijdmanagement vanzelfsprekend is.   

Je hecht veel waarde aan het creëren van een leeromgeving waarbij veiligheid, humor 

en aandacht centraal staan.  

  

Ons aanbod:  

• Werken binnen een enthousiast team in Nijkerk en omgeving.  

• Mogelijkheid tot meedenken om de praktijk te laten groeien.  

• Een plek waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatieven.  

• De functie omvat tussen de 16 en 24 uur per week verdeeld over meerdere 

dagdelen, bijna allemaal onder schooltijd.  

• Een functie met veel mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden, gebaseerd op de CAO PO 

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Miranda Versluis;  tel 06-339 640 38  

Interesse? Stuur je motivatie en CV naar miranda@toppertjes.com  


