
ZANZIBAR STEINER SCHOOL ZOEKT EEN ERVAREN REMEDIAL TEACHER (Vrijwilliger, vloeiende beheersing van
de Engelse taal)

Wanneer: tussen februari en november 2020
Duur: tussen 3 en 6 weken (langer in overleg)

Zanzibar Steiner School
Onze vrijeschool is gevestigd op het tropische eiland Zanzibar (Tanzania, Oost-Afrika) in een prachtig ruraal
gebied dat vol staat met fruit- en kruidenbomen. Met trots kunnen we zeggen dat we al zeven jaar een krachtige
en positieve basis vormen voor 72 kinderen, van wie de meerderheid in armoede leeft. Onze zes leerkrachten
(allen van Zanzibar of Pemba) hebben een training voor vrijeschoolonderwijs gevolgd in Nairobi en zetten zich
elke dag in om de kinderen te voorzien van inspirerend onderwijs. Om onze leerkrachten hierin te ondersteunen,
zijn we doorlopend op zoek naar extra inspiratie en expertise op het gebied van het vrijeschoolonderwijs.

Waar zijn we op dit moment naar op zoek?
Eén van onze leerkrachten zal twee kinderen van onze school met leerachterstanden gaan begeleiden (meer
informatie beschikbaar bij aanmelding) . Hij heeft specifiek ondersteuning nodig met het stellen van een
diagnose, het opstellen van een behandelingsplan en met de uitvoering van een behandelingsplan op de lange
termijn. We zoeken daarom iemand met ervaring met Remedial Teaching en het coachen van leerkrachten op dit
gebied.

Wat bieden wij?
- Een unieke ervaring op een school waar je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het leven van de

schoolkinderen
- Samenwerking met een team van zes leerkrachten dat zeer gemotiveerd en enthousiast is
- Een bijzonder warm, vrolijk en positief schoolklimaat
- Lesgeven aan relatief kleine klassen met gemiddeld 14 kinderen
- Transport van en naar school (ca. 30 minuten van Stone Town)
- Lunch op school
- Hulp bij het vinden van accommodatie
- Transport van en naar het vliegveld
- En natuurlijk het mooie eiland om tijdens je verbijf te ontdekken!

NB: Omdat we een school zijn die enkel draait op donaties, zijn we helaas niet in staat om reis- en
verblijfskosten te vergoeden. Houd er ook rekening mee dat er weinig middelen op de school aanwezig zijn.
Laat dat laatste je echter niet afschrikken; onze ervaring is dat dit zorgt voor creatieve oplossingen die het
leerproces bevorderen.

Contact informatie
Als je na dit lezen interesse hebt om ons team te verrijken, dan zien we je e-mail en CV graag tegemoet:

cefzanzibar1@gmail.com
T.a.v. Esther Bogte

Voor meer informatie over onze school verwijzen we je graag naar de volgende sites:

Facebook: https://www.facebook.com/cefzanzibar
Instagram: https://www.instagram.com/cefzanzibar
Onze website: https://cefzanzibar.org

Karibu! Welkom!


