
Vacature  
Parttime leerkracht PO - Chicago (USA) 

 

 
 

De Tul(i)p School in Chicago, USA zoekt per 1 maart 2023 een enthousiaste 
Nederlandstalige leerkracht Primair Onderwijs voor groep 3.  
 
De functie is eventueel ook als duobaan mogelijk. 
 
Algemene informatie 
De Tul(i)p School, Nederlandse Taal en Cultuur School in Chicago, biedt 
Nederlands taalonderwijs aan Nederlandstalige kinderen in de omgeving van 
Chicago. We geven les aan peuter/kleutergroepen t/m de 5e klas van het 
voortgezet onderwijs en maken gebruik van taalmethodes die ook in Nederland en 
Vlaanderen ingezet worden.  
De lessen in het primair onderwijs worden aangeboden op zaterdagochtend, van 
9.00 uur tot 12.00 uur te 4910 N. Claremont Avenue, Chicago. De school telt ca. 
31 leerlingen en ons team bestaat uit 10 mensen. 
De C van cultuur in NTC wordt uitgebreid belicht door de Tul(i)p School, zowel 
tijdens de lessen als in buitenschoolse middagen met o.a. de Kinderboekenweek, 
Sinterklaas en Koningsdag als thema.  
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan? En lijkt het je leuk om 3 uur in de 
week met onze leerlingen aan hun Nederlands te werken. Dan ontvangen wij 
graag jouw CV en motivatiebrief voor 22 februari 2023. 
 
 
Functie 
De functie van de leerkracht omvat o.a. volgende taken: 

• Zelfstandig voorbereiden en verzorgen van lessen in de Nederlandse taal; 

• Zorgen voor een prettig en veilig klimaat in de klas; 

• Schrijven van rapporten; 

• Bijwonen van (team)vergaderingen; 

• Voeren van oudergesprekken; 

• Afnemen van toetsen en bijhouden van het leerlingvolgsysteem van de 
eigen leerlingen; 

• Een bijdrage leveren aan de organisatie en uitvoering van culturele 
evenementen tijdens het weekend. 
 

Profiel   
Wij zijn op zoek naar een persoon die: 



• Affiniteit heeft met de Nederlandse taal en Nederlandse/Belgische cultuur; 

• Gemotiveerd is om onze school te ondersteunen; 

• In de omgeving van Chicago woont of gaat wonen. 

 
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die: 

• Bij voorkeur een PABO-diploma of diploma leerkracht Lager Onderwijs in 
Vlaanderen bezit; 

• Een werkvergunning voor de VS heeft; 

• Graag met jonge kinderen werkt; 

• Het liefst onderwijservaring meebrengt, maar ook andere relevante 
ervaring is welkom; 

• Zelfstandig en met fantasie kan werken; 

• Flexibel is en kan improviseren; 

• Het een uitdaging vindt les te komen geven bij de Tul(i)p School. 
 
Aanbod 
Minimaal eens per week een groep lesgeven, met mogelijke uitbreiding. 
Mogelijkheid tot het volgen van aanvullende cursussen. 
 
Termijn:  Per 1 maart 2023 
   Minimaal 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging 
Tijdsbesteding:  3 uur lesgeven en voorbereiding 
Vrijheid:  Lesgeven op een kleine, maar groeiende school met ruimte  
   voor eigen inbreng 
 
Interesse? 
Mail je motivatie en CV naar Renee Pico, directeur: tulipschool@tulipschool.org.  
Naar aanleiding van je motivatie en CV zullen wij contact opnemen voor een 
gesprek. 
 
Sluitingsdatum: 22 februari 2023 
 
Kijk op onze website (tulipschool.org) voor informatie over de school. 
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