
Vacature
Leerkracht en Directeur (m/v) Nederlandse School Ghana

ALGEMENE INFORMATIE
De Nederlandse School Ghana bevindt zich in Accra. Deze NTC-School is al bijna 30 jaar actief in
Ghana en verzorgt onderwijs voor peuters, kleuters, basis en voortgezet onderwijs. De school heeft
momenteel zo’n 35 leerlingen en er wordt van maandag t/m vrijdag lesgegeven. De cultuurdagen
worden doorgaans op zaterdagen gehouden (dit zijn er zo’n 6 per jaar). De school heeft een eigen
klasgebouw op de compound van een Internationale Peuter- en Kleuterschool (Safari International
Preschool).

VERBLIJF
Accra is de hoofdstad en daarmee ook de grootste stad van Ghana. Ghana is een kleurrijk en
cultuurrijk land in tropisch West-Afrika. De mensen zijn er doorgaans heel vriendelijk. Accra is een
gezellige en relatief veilige stad. Ghana is een van de veiligere landen op het Afrikaanse continent
en is vooralsnog al geruime tijd een politiek stabiel land, waar mensen prima alleen kunnen
rondreizen. Supermarkten zijn goed bevoorraad en de medische zorg kan goed aan de
basisbehoeften voorzien. Voor ingewikkelde ingrepen kan er naar Europa of Zuid-Afrika uitgeweken
worden.

De Nederlandse School bevindt zich in een van de populaire expat wijken waar ook veel van de
restaurants en supermarkten zijn. Accra is een makkelijke stad om je in voort te bewegen. Verder
ligt de stad aan de kust en zijn er heel wat leuke stranden in de buurt. De stad heeft veel kleur, van
markten, mensen tot aan vele muurschilderingen. De West-Afrikaanse cultuur is vol muziek, kleur
en dans.

PROFIEL
Wij zijn op zoek naar een gediplomeerde leerkracht die een sterke “can-do” mentaliteit heeft. Verder
zijn we op zoek naar de volgende kenmerken:

● Minstens 5 jaar werkervaring in het onderwijs, liefste ook in het buitenland.
● Georganiseerd, zelfstandig en daadkrachtig.
● Flexibel en kan eigen initiatief tonen.
● Kan improviseren wanneer nodig.
● Vindt het leuk om aan verschillende klassen les te geven, van peuters t/m VO
● Beschikkend over een Nederlands PABO-diploma.
● Goede beheersing (in woord en geschrift) van de Nederlandse en de Engelse taal.
● Opgegroeid in Nederland en vanuit die ervaring een sterke band met de Nederlandse

cultuur.
● Sterke communicatievaardigheden naar ouders, kinderen en bestuur.
● Een uitdaging aan willen gaan door in Afrika te wonen en te werken.
● Affiniteit en enthousiasme hebben voor het organiseren en ontwikkelen van cultuurdagen

voor de Nederlands en Vlaamse gemeenschap.
● Goede ICT-vaardigheden.
● Ghanees staatsburger of in aanmerking komend voor verblijfs- en werkvergunning.



FUNCTIE
Leerkracht

● Voorbereiden en lesgeven aan verschillende maten groepen en soms samengestelde
klassen.

● Lesgeven aan kinderen met verschillende kennis en ervaring in de Nederlandse taal.
● Schrijven, uitvoeren en archiveren van lesplannen, -evaluaties en individuele

behandelplannen.
● Evalueren van lesgeven en de gebruikte methoden.
● Systematisch en doorgaand beoordelen van zowel het leerproces als de vorderingen van de

leerlingen, o.a. door toets resultaten en complementerende leerkrachtbeoordeling.
● Vastleggen van beoordelingen in het digitaal leerlingvolgsysteem, opstellen van halfjaarlijkse

formatieve leerling rapporten en houden van oudergesprekken.
● Organiseren van cultuurdagen, schoolreisjes, schoolkamp en dergelijke.
● Deelnemen aan her- en bijscholingscursussen.
● Op onderwijsinhoudelijk niveau onderhouden van contacten met andere scholen en

onderwijsorganisaties.

Directeur
● Adviseren van het bestuur over het onderwijskundig beleid en op uit uitnodiging bijwonen

van bestuursvergaderingen.
● Het regelmatig communiceren naar het bestuur over onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.
● Managen van overige schoolzaken zoals, bestellingen, leermethodes, bibliotheek,

lesmateriaal, etc.
● Goede communicatie onderhouden met de dagscholen.
● Goede communicatie onderhouden met de ouders, d.m.v. nieuwsbrieven, oudergesprekken,

facebook, website en informatieve e-mails.
● Meewerken aan jaarplannen en jaarverslagen.
● Bijwerken van het schoolplan en schoolgids.
● Het onderhouden van contacten met andere NTC-scholen binnen Afrika.
● Contact onderhouden met het NOB.
● Aansturen en aantrekken van assistenten en vrijwilligers.
● Het coördineren van volwassenenonderwijs (hier is een docent voor aanwezig)

AANBOD
We bieden een zeer gevarieerde en uitdagende functie aan in een mooi en bijzonder land, waar je
in contact komt te staan met de kleurrijke vrolijke West Afrikaanse cultuur en een zeer gezellige
Nederlands/Vlaamse Gemeenschap.

Het gaat om een voltijdse aanstelling als leerkracht/directeur voor 1 jaar, welke jaarlijks verlengd
kan worden. Andere bijkomstigheden:

● Jaarlijkse bijscholing via NOB.
● Huisvesting op loopafstand van de school, welke gedeeltelijk vergoed wordt.
● Vergoeding van de ziektekostenverzekering.
● Jaarlijkse lidmaatschap bij WARA (West African Rescue Association,

www.westafrican-rescue.com)
● Ondersteuning bij het verkrijgen van werk- en verblijfsvergunning (indien van toepassing).

http://www.westafrican-rescue.com


SOLLICITATIEPROCEDURE
Belangstellenden voor deze leuke en gevarieerde functie kunnen voor 25 Februaril 2023 een
Curriculum Vitae en motivatiebrief (beiden in het Nederlands) sturen aan:

vacature@nederlandseschoolghana.com

Alleen met volledig gekwalificeerd kanditaten zal contact worden opgenomen.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website www.nederlandseschoolghana.com
en op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/nederlnadseschoolghana
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