
Land:   Panama 
Functie:  Directeur-leerkracht 
Naam school:  Miraflores - Panama 
Type:    School voor Nederlandse Taal en Cultuur 
Reactiedatum:  uiterlijk 20 april 2021 
 
Direct solliciteren  
 
De NTC school Miraflores in Panama zoekt per augustus 2021 een enthousiaste directeur-leerkracht 
voor 36 uur per week. 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
De directeur-leerkracht verzorgt lessen in de Nederlandse taal en cultuur voor kleuter-, primair en 
middelbaar onderwijs. We hebben hiervoor een leslokaal in het schoolgebouw, gelegen op het terrein 
van King’s College, the British International School of Panama. 
 
De school heeft momenteel 20 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. De lessen vinden plaats in de 
namiddagen van maandag tot en met vrijdag. Naast de reguliere lessen hebben we circa zes keer per 
jaar een cultuurdag voor de hele school in het weekend. 
 
Onder normale omstandigheden krijgen de leerlingen drie uur per week fysieke les. Covid-19-
beperkingen kunnen het noodzakelijk maken om lessen virtueel te organiseren. 
Naast het lesgeven, is de directeur-leerkracht verantwoordelijk voor de leiding van de school.  
 
Het is eventueel mogelijk de functie samen met een andere leerkracht in te vullen. Daarom wordt ook 
parttime kandidaten gevraagd te reageren. 
 
VERBLIJF 
Panama is een relatief veilig land en het staat bekend om zijn mooie natuur. Panama-stad beschikt 
over goede gezondheidszorg en scholing en heeft een variëteit aan winkels, restaurants en andere 
uitgaansmogelijkheden. Er is een grote internationale expat gemeenschap. 
 

PROFIEL 

 Georganiseerd, initiatief nemend, zelfstandig en daadkrachtig. 

 Vindt het leuk om aan verschillende klassen les te geven, van kleuters t/m VO 

 Beschikkend over een Nederlands PABO-diploma of gelijkwaardig diploma om binnen het 
Nederlands Onderwijs les te kunnen geven. 

 Goede beheersing van de Engelse taal. 

 Sterke communicatievaardigheden naar ouders, kinderen en bestuur. 

 Affiniteit en enthousiasme hebben voor het organiseren en ontwikkelen van cultuurdagen voor de 
Nederlands en Vlaamse gemeenschap. 

 Goed overweg kunnen met verschillende computerprogramma’s en online lessystemen. 
 



FUNCTIE 
o Voorbereiden en geven van de taal- en cultuurlessen; 
o Kwaliteit van het onderwijs waarborgen; 
o Schrijven van lesplannen; 
o Afnemen en registreren van toetsen; 
o Bijhouden van het digitale leerlingvolgsysteem; 
o Voorbereiden en nakijken van huiswerk; 
o Opstellen van rapporten en vastleggen van beoordelingen in het digitaal leerlingvolgsysteem; 
o Houden van oudergesprekken; 
o Deelnemen aan her- en bijscholingscursussen. 
o Organiseren en ontwikkelen van de cultuurdagen. 

o Contact onderhouden met het bestuur inclusief bijwonen van bestuursvergaderingen; 
o Onderhouden van contacten met de dagschool, andere NTC-scholen en NOB; 
o Opmaken van de schoolgids en schoolplan (in samenspraak met bestuur); 
o Onderhouden van schoolmiddelen en de bibliotheek; 
o Bijhouden van schooladministratie.  
o NTC Miraflores volgt alle regels en maatregelen m.b.t. Covid-19 van King’s College the British 

International School of Panama. De directeur-leerkracht dient de training te volgen en de 
maatregelen na te leven. 

 
AANBOD 
Het contract is voor 36 uur per week (35 lesweken per jaar) voor een periode van twaalf maanden en 
jaarlijkse verlengingen zijn mogelijk.  
Het te verwachten salaris voor het 2021-2022 schooljaar is ongeveer 1700 USD per maand. 
Daarnaast vergoedt de school één retourticket van Nederland naar Panama en een tegemoetkoming in 
de kosten voor het visum, verzekeringskosten en huisvestingskosten.  
In geval van een parttime betrekking, zullen de vergoedingen ook naar verhouding worden uitgekeerd. 
 
AANVANGSDATUM LESSEN 
Het schooljaar zal per 30 augustus 2021 aanvangen. Het is de bedoeling dat de lessen, indien de lokale 
scholen in Panama open zijn, fysiek op de Nederlandse school zullen plaatsvinden.  
 
SOLLICITATIEPROCEDURE 
Belangstellenden die aan bovenstaand profiel menen te voldoen, kunnen tot uiterlijk 20 april 2021 hun 
sollicitatiebrief met CV en drie referenties, sturen naar de secretaris van het schoolbestuur: Ben 
Verstegen, email: ntcmiraflores@gmail.com met als onderwerp: “Vacature leerkracht Panama”. 
 
Het schoolbestuur zal op basis van de ontvangen sollicitaties een eerste selectie maken. Vervolgens 
zullen per Skype/Zoom/Teams sollicitatiegesprekken plaatsvinden. De sollicitanten zullen doorlopend 
worden uitgenodigd voor een gesprek totdat een geschikte kandidaat is gevonden. 
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