
 

  

 

Wij zoeken een enthousiaste parttime leerkracht basisonderwijs voor 2022 en hierna. Reageer aub 
voor Maandag 24 januari 9.00 uur en draag bij aan het bevorderen van tweetaligheid. 
 
Wie zijn wij? 
De Duyfkenschool is een Nederlandse school met ong. 60 leerlingen die is aangesloten bij de Stichting 
Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). De Duyfkenschool biedt sinds 2008 
onderwijs in de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur aan kinderen van 2,5 tot 14 jaar. 
 
De lessen vinden plaats op Cannon Hill State School tijdens schooltermijnen op woensdagmiddag van 
15.30-18.00 (vanaf groep 1) en van 16.00-17.30 voor peuters. De school organiseert ook Nederlandse 
Taal & Cultuur (NTC) dagen een zondag per kwartaal (voor alle leerlingen behalve peuters) en 
Sinterklaas en Koningsdag voor de Nederlandse gemeenschap in en om Brisbane. 
 
Wij zijn een hecht onderwijsteam dat bestaat uit de directeur, een team van leerkrachten en vaste 
onderwijsassistenten met een uitvoerend bestuur. Gezamenlijk brengen wij de kinderen zoveel 
mogelijk de Nederlandse taal bij via een gestructureerd programma, en doen dat op een enthousiaste 
en gevarieerde manier, wetende dat leren leuk moet en kan zijn!   
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een enthousiaste parttime leerkracht voor het basisonderwijs die wekelijks les kan geven 
aan een groep kinderen. Affiniteit met (jonge) kinderen spreekt natuurlijk voor zich, ideaal zou zijn als 
je geschoold bent in het lesgeven. Je zal aan de hand van een bestaande didactische methode  les 
geven.  Daarnaast zal je, in samenwerking met je overige teamleden, de schooldirectie ondersteunen 
bij het initiëren, ontwikkelen en implementeren van het schoolbeleid op de korte en middellange 
termijn. 

Dit bieden wij 
De Duyfkenschool volgt het Nederlandse curriculum en met behulp van de methoden 
‘Kleuteruniversiteit, ‘Veilig Leren Lezen’,  ‘STAAL’  en ‘Nieuwsbegrip’ bieden wij zo de kinderen in de 
verschillende groepen Nederlands aan. Leunend op deze systemen en je eigen creativiteit kun je zo 
de kinderen helpen de verschillende taalvakken binnen het Nederlands eigen te maken. Je gebruikt 
het programma SEESAW om de kinderen (individueel) huiswerk te geven en hen hierbij te 
ondersteunen.  Daarbij vorm je een belangrijke schakel in het team waar iedereen elkaars bijdrage 
waardeert.   
Zie hieronder de tijd die er van je gevraagd wordt: 

- Vergoeding voor 3.75 uur per week (2,5 uur les en 1.25 uur voorbereiding) 
- Vergoeding voor vier NTC-dagen per jaar (4 x 3 uur in het weekend) 
- Vergoeding voor teamvergaderingen (1 x per kwartaal) 
- Mogelijkheid om extra uren te werken tijdens Koningsdag & Sinterklaas 
- Een jaarcontract (vanaf 2 februari 2022) met mogelijkheden tot verlenging 

 



 

  

 

Vereist 
- Het recht om te werken in Australië (wij kunnen niet zorgdragen voor visum); 
- Kennis van de Nederlandse tradities & trends (laatste met name onder scholieren); 
- Een grote mate van zelfstandigheid; 
- Flexibele instelling; 
- Het vermogen te kunnen werken/omgaan met verschillende (taal)niveaus binnen de groep; 
- Kennis van de cultuur in Australië; 
- Blue card voor het werken met kinderen (via ons aan te vragen); 
- Dubbele COVID vaccinatie status. 

 
Gewenst 

- Werkervaring in het Primair Onderwijs; 
- PABO opleiding, of vakbekwaamheidsopleiding.  

 
 

Lijkt dit je wat, of ken je iemand die bij ons zou willen werken, stuur dan voor Maandag 24 januari 
9.00 uur een sollicitatiebrief en je CV (in het Nederlands) naar dutchschoolbrisbane@gmail.com. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jorrit Dijkstra (bestuursvoorzitter) op 0402 705 
732 of jorritrdijkstra@gmail.com   
 
Zie ook onze website (www.duyfkenschool.com) en Facebookpagina 
(www.facebook.com/Duyfkenschool ). 

 


