
Titel vacature: enthousiaste leraar /  schoolleider

Naam school: NTC Miraflores

URL van de school: www.ntcmiraflores.com

Locatie: Panama Stad, Panama

Sluitingsdatum vacature: 31 maart

Wij zoeken voor het schooljaar 2023-2024 een directeur-leraar voor onze mooie NTC school. Ben

jij een enthousiaste, zelfstandige duizendpoot in het bezit van een lesbevoegdheid, en wil je

Nederlands taalonderwijs geven in een mooie tropische omgeving, dan is deze functie voor jou.

Wat ga je doen?

Als leerkracht / schoolleider ben je de drijvende kracht achter de school. Je bent verantwoordelijk

voor de inhoudelijke en onderwijs gerelateerde zaken. Hierbij wordt je ondersteund door een

gemotiveerd bestuur. Denk aan de volgende werkzaamheden:

o Voorbereiden en geven van taal- en cultuurlessen;

o Waarborgen kwaliteit van het onderwijs;

o Schrijven van lesplannen;

o Opstellen van rapporten en vastleggen van beoordelingen in het  leerlingvolgsysteem;

o  Oudergesprekken;

o Contact onderhouden met het bestuur,  met de dagschool, andere NTC-scholen en NOB;

o Opmaken van de schoolgids en schoolplan (in samenspraak met bestuur);

o Op de hoogte blijven van onderwijsvernieuwingen bijvoorbeeld door bijscholingscursussen;



Wij bieden:

Een zelfstandige baan op een kleine school in een mooi tropisch land. In december 2022 zijn we

gewaardeerd met een mooi rapport van de onderwijsinspectie. We verwachten vanaf de start van

komend schooljaar 25-30 leerlingen te hebben. De lessen worden gegeven in een leslokaal van

King's College in Clayton in Panama-stad en vinden plaats na de reguliere lestijden van de

dagscholen. Op dit moment zijn we bezig met het opzetten van een extra locatie in Costa del Este,

ook in Panama-stad. Hier zou je eventueel samenwerken met een onderwijsassistent.

Het contract is voor 36 uur per week (35 lesweken per jaar) voor een periode van twaalf maanden.

Jaarlijkse verlengingen zijn mogelijk. Naast je salaris bieden we je één retourticket van Nederland

naar Panama en een tegemoetkoming in verzekeringskosten en huisvestingskosten.

Panama is een veilig land met een mooie natuur, grote biodiversiteit en je woont in de levendige

hoofdstad met een relatief grote expat gemeenschap.

Wie zoeken wij?

● Je bent zelfstandig,  georganiseerd en neemt graag initiatief.

● Je vindt het leuk om aan verschillende klassen les te geven, van kleuters t/m VO.

● Je hebt een in Nederland of Vlaanderen erkende lesbevoegdheid.

● je hebt kennis van de Engelse taal (Spaans is handig voor het wonen in Panama maar voor

je werk niet noodzakelijk).

● Je bent communicatief vaardig.



● Je kunt overweg met digitale lessystemen en bijvoorbeeld Google Classroom.

Sollicitatieprocedure:

Wil je meer informatie of heb je interesse om bij NTC Miraflores aan de slag te gaan, neem dan

contact op met Ine Weyn, secretaris van het bestuur. Email: secretaris@ntcmiraflores.com.

Wil je meteen solliciteren, stuur dan een motivatie met CV en referenties.

Het schoolbestuur zal op basis van de ontvangen sollicitaties een eerste selectie maken.

Vervolgens zullen we online gesprekken voeren met geselecteerde kandidaten. De sollicitanten

zullen doorlopend worden uitgenodigd voor een gesprek totdat een geschikte kandidaat is

gevonden.


