
 

 
 

 
Stichting Nederlandse School München 
 
De Nederlandse School München biedt peuter- en basisschool onderwijs (groep 1 t/m 8) aan Nederlandstalige 
leerlingen vanaf 3 tot 14 jaar oud, die naast de lessen op een lokale of internationale dagschool onze NTC 
lessen willen volgen. Wij bieden onze leerlingen 120 uur les per jaar, waarvan 20 uur besteed wordt aan 
cultuuronderwijs (o.a. tijdens speciale cultuurdagen).  
 
Onze doelen zijn: 
 

 het bevorderen van de Nederlandse taalverwerving  
 het stimuleren van de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur 

 
Het onderwijs wordt in combi-groepen gegeven en sluit aan bij de leerdoelen van het Nederlands onderwijs. 
De Nederlandse School München staat onder toezicht van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs. 

 

Naar keuze volgen onze leerlingen de lessen op de vrijdagmiddag (14.00-17.00 uur) of op de zaterdagochtend 

(9.00-12.30). Cultuurdagen vinden altijd op zaterdagen plaats.  
 
Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 zoeken wij met name voor de vrijdagmiddag een nieuwe 
collega/vervanger die breed inzetbaar is in de groepen 1 t/m 8 van het primair onderwijs.  
 
 
Herken jij je in het volgende profiel?  
Je bent iemand die: 
 

 in het bezit is van de wettelijke bevoegdheid voor het geven van basisonderwijs of daaraan 
gelijkgesteld. Indien je niet in het bezit bent van een lesbevoegdheid maar wel bereid bent om ‘het 
vak’ te leren en affiniteit hebt met het werken met kinderen, bieden wij jou de mogelijkheid om jezelf 
te bekwamen via een opleidingstraject; 

 bereid is om mede vorm te geven aan de NSM, enthousiast is en een open, positieve instelling 
meebrengt; 

 zelfstandig lessen voorbereidt en uitvoert; 

 deelneemt aan de teamvergaderingen; 

 vormgeeft aan de cultuurdagen; 

 initiatief neemt en meedenkt in oplossingen; 

 goed kan improviseren; 

 een uitdagende en stimulerende leeromgeving kan organiseren; 
 
Meer informatie over onze school kun je vinden op onze website: www.nederlandseschoolmuenchen.de 
 
Bij interesse voor kun je je brief en CV sturen aan: 
 
Stichting Nederlandse school München 
t.a.v. Nancy Obbema 

directie@nederlandseschoolmuenchen.de 

http://www.nederlandseschoolmuenchen.de/

