
Voor onze snelgroeiende RT-afdeling zijn wij op zoek naar een remedial teacher voor

onze vestiging(en) en op scholen in Rotterdam. Als Remedial Teacher werk je met

leerlingen vanuit het basis – en voortgezet onderwijs. Word jij blij als kinderen groei

laten zien op school? Wil jij niets liever dan hen verder helpen waardoor ze met meer

zelfvertrouwen met hun schoolwerk aan de slag gaan? Dan verwelkomen wij jou graag in

ons RT team!

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het individueel of in kleine groepjes

begeleiden van leerlingen met taal- en rekenachterstanden. Regelmatig doen zich ook

problemen voor op sociaal emotioneel gebied of zijn er problemen met executieve

functies aan de orde. Je gaat werken in een multidisciplinair team dat bestaat uit

orthopedagogen, remedial teachers, oud-leerkrachten, onderwijsspecialisten en

psychologen.

Functie-eisen remedial teacher

● Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid of een diploma van een opleiding

Remedial Teaching of je hebt een relevante (universitaire) opleiding afgerond.

Didactische kennis is een pré.

● Je hebt kennis van de didactische lijn van diverse methodes, verschillende

leerstrategieën en je bent goed in staat deze kennis te gebruiken bij het werken

met leerlingen. Verder beschik je over voldoende kennis van dyslexie,

hoogbegaafdheid, vroegtijdige onderkenning, etc.

● Uiteraard ben je communicatief sterk, werk je graag met kinderen en vind je het

fijn om gestructureerd te werken waarbij tijdmanagement vanzelfsprekend is. Je

zoekt verdieping in je werk, wil echt op leerling niveau aan de slag. Ieder kind telt.

● Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.

Goed om te weten

● Geen 9-tot-5 mentaliteit.

● Je wordt onderdeel van een divers, ambitieus en gezellig team.

● De cultuur binnen AFTER’S COOL kenmerkt zich door een open, positieve

werksfeer met veel vrijheid binnen de functies en weinig hiërarchie.

● Aantal contracturen in overleg (4-40 uur).

● Groeien staat centraal bij ons! Aan de hand van de Baarda methodiek heb je elk

jaar een groeigesprek met je leidinggevende waarin je bespreekt wat je

kwaliteiten zijn en waar je mogelijk nog in kan groeien.

● Wij bieden een ruim trainingsaanbod, zowel intern als extern.



● Je krijgt 5 weken vakantie per jaar, op te bouwen tot 10 weken vakantie per jaar.

● Fulltime salaris tussen ongeveer €2500 – 3700 bruto per maand (afhankelijk van

opleiding en ervaring en naar rato bij parttime werk), exclusief 8% vakantiegeld.

Enthousiast? Dan hebben we nog niet eens verteld over onze organisatie!

AFTER’S COOL verzorgt sinds 1999 professionele onderwijskundige hulp aan kinderen

van de basisschool, middelbare school en studenten. Wij zijn een dienstverlenend bedrijf

waarbij de kinderen en studenten altijd centraal staan. We zijn een positief ingestelde

organisatie en een social enterprise.

Sinds juni 2021 mogen wij onszelf een Great Place To Work noemen en daar zijn wij

ontzettend trots op! AFTER'S COOL behoort bij de top 5 Beste Werkgevers van

Nederland en de 150 Beste Werkgevers van Europa 2022/2023! We vinden het heel

belangrijk en werken er met elkaar hard aan dat iedereen zich thuis voelt bij AFTER'S

COOL. Daarbij is vertrouwen absoluut de basis.


