
Vacature leerkrachten Haagse Kopklas 
 
 
 
 
 
Sommige kinderen zijn wel slim, maar halen geen hoge cijfers. Dat komt omdat ze niet goed 
Nederlands kunnen lezen en schrijven. Ze zijn intelligent genoeg om naar het vwo, de havo of 
vmbo-tl te gaan. Maar hun scores op de toetsen zijn daarvoor te laag. In de Haagse Kopklas krijgen 
zij de kans om een jaar lang hun Nederlands te verbeteren. Daarna kunnen ze toch naar een 
brugklas die bij ze past. De Haagse Kopklas is voor leerlingen na groep 7 of groep 8  op de 
basisschool.  De leerlingen komen van alle basisscholen vanuit geheel Den Haag.    

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan als leerkracht van onze 
Kopklas?  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken vanaf het nieuwe schooljaar, augustus 2021, twee enthousiaste leerkrachten die met 
leerlingen in de leeftijd van groep 8/9 willen werken bij de Kopklas (kader)/tl, locatie Heldring 
college. 
 
Wil jij graag meer dan het volgen van de methodeboekjes? En wil je graag jouw eigen 
onderwijs vormgeven? Wij geven jou hiervoor de ruimte! Je wordt hierin begeleid binnen het team 
van de Haagse Kopklas.  Jij bent de topper voor de bovenbouw. Door het grote aantal 
taalachtergronden van de kinderen is het fijn als jij al veel weet van taalonderwijs en bij voorkeur van 
NT2 problematiek.   
 
Haagse Kopklas 
 
In de Haagse Kopklas vinden we het belangrijk dat de leerlingen goed worden voorbereid op het 
voortgezet onderwijs. We besteden veel aandacht aan het leren leren en het ontwikkelen van een 
kritische houding. Het verbeteren van de Nederlandse taal heeft prioriteit in het 
onderwijsprogramma. Het leren en presenteren neemt een centrale plaats in.  
 
Leidend voor succesvolle deelname aan de Kopklas is de verwachte leerwinst, waardoor de 
leerlingen kunnen doorstromen naar een brugklas passend bij de capaciteiten van de leerling.  
 
Onze visie is: Met de Haagse Kopklas kom je verder! 
 
  
In Den Haag zijn op dit moment twee kopklassen. De Kopklas tl/havo op Hofstad Mavo Havo en de 
Kopklas havo/vwo op het Edith Steincollege. Met ingang van het nieuwe schooljaar start op het 
Heldring college de Kopklas (kader)/tl. Voor deze klas zoeken wij twee leerkrachten die hier samen 
verantwoordelijk voor zijn. 
 
De leerkrachten verzorgen al het onderwijs aan de leerlingen van de Kopklas (kader)/tl m.u.v. gym, 
Engels en de creatieve vakken. Deze lessen worden gegeven door je collega’s van het Heldring 
college. Een belangrijk onderdeel van het lesprogramma is projectonderwijs.  

 



Je werkt bij de Haagse Kopklas binnen het voortgezet onderwijs, maar je bent als leerkracht 
verbonden aan de basisschool obs Jan Ligthart. Je komt dus in dienst bij De Haagse Scholen  (DHS) of 
wordt gedetacheerd bij DHS vanuit je eigen Haagse schoolbestuur. Het team van de Haagse Kopklas 
bestaat op dit moment uit 4 leerkrachten die geregeld met elkaar samenwerken. Het lesprogramma 
is door de leerkrachten ontwikkeld.  

 
Solliciteren 
Ben jij één van  onze nieuwe kopklasleerkrachten, reageer voor 17 maart 2021 op deze vacature! Wil 
je eerst meer informatie? Kijk op www.haagsekopklas.nl of neem contact op met Christine Leenders, 
06-40577045 of via de mail c.leenders@janligthartschool.nl      

 
 
Opleidingseisen 
Pabo 
Bij voorkeur NT2-opleiding 
 
Ingangsdatum 
Augustus 2021 
 
Betrekkingsomvang en werkdagen 
Voor de Kopklas (kader)/tl is 1,2 fte beschikbaar. Deze uren worden verdeeld over twee leerkrachten. 
Het gaat dus om twee functies van ieder 0,6 fte of één functie van 0,8 en één van 0,4 fte.  

Salarisschaal 
L11 

 

  
 

 

mailto:c.leenders@janligthartschool.nl

