
Vacature taal- en rekenbegeleider basisschool  

‘Hé juf, ik heb mijn AVI niveau gehaald zegt een leerling trots! 
Een paar weken geleden had deze leerling hier nog moeite mee, maar nu is het 
kwartje gevallen en straalt de leerling van trots! Heb jij ook zin om leerlingen weer te 
laten stralen van vertrouwen in hun eigen kunnen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Het maakt niet uit of jouw carrière als leerkracht nog moet beginnen, in de 
kinderschoenen staat of dat je al jaren ervaring hebt. Wij zijn op zoek naar 
studerende en ervaren leerkrachten die in de gemeente Voorne aan Zee 
(Hellevoetsluis, Brielle, Rockanje, Oostvoorne) en Rijnmond trainingen willen 
verzorgen. 

Wie zijn wij? 
 
SMART STUDIECOACHING RIJNMOND is een jonge organisatie met een 
enthousiast en gedreven team. Wij geven om kinderen en pubers en wij genieten van 
hun eigenwijze kijk op de wereld. Bovenal geloven wij in een toekomst waarbij alle 
leerlingen door middel van zelfkennis, zelfsturing en het inzetten van de juiste 
studievaardigheden schoolsucces kunnen behalen. Dit doen wij door het bieden van 
trainingsprogramma’s op het gebied van leren leren, zelfvertrouwen, executieve 
functies en begeleiding op het gebied van taal, rekenen en begrijpend lezen. 

Wat ga je doen als taal-en rekenbegeleider basisschool? 
 
Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van de taal-, rekenen- en begrijpend 
lezen trainingen op een locatie.  
Op vooraf vastgestelde dagen en tijden verzorg jij de trainingen individueel of aan 
groepjes leerlingen.  

 

Ben jij onze taal- en rekenbegeleider basisschool?  

• Studeer of heb je een afgeronde studie aan de Pabo of Academische 
Pabo; 

• Kun je kennis op diverse manieren uitleggen en overbrengen aan 
leerlingen van 8 tot 13 jaar; 

• Heb je een professionele en enthousiaste instelling; 
• Ben je in staat om zelfstandig te werken en neem je hierin graag 

verantwoordelijkheid; 
• Heb je affiniteit met taal, reken en begrijpend lezen begeleiding; 
• En lijkt het jou geweldig om met een groep basisschoolleerlingen aan de 

slag te gaan? 



 
Dan zoeken wij jou! 

Wat bieden wij jou? 

• Flexibele werktijden; in overleg met jou plannen wij de begeleidingen in. 
• Mogelijk als ZZP opdracht/ Overeenkomst van opdracht. 
• Professionele ondersteuning vanuit het hoofdkantoor. 
• Een leuke en leerzame (bij)baan waarbij jij echt het verschil maakt. 
• Omvang en werkdagen zijn bespreekbaar. 
• SMART leerlingen die staan te springen om jouw hulp! 

ZZP 
 
Het is alleen mogelijk om deze vacature als ZZP’er in te vullen, SMART 
STUDIECOACHING RIJNMOND biedt jou de mogelijkheid om als zelfstandige bij 
ons aan de slag te gaan. Wil jij meer weten? Neem gerust contact op. 

En nu? 
 
Enthousiast? Super! Solliciteer dan snel via e-mail info@smartstudiecoaching.nl of 
via 085-0407625 of 06-29079456 
 
 

 


