AVO-docent Praktijkschool De Poort klas 1-2
Over praktijkonderwijs moet je niet praten, dat moet je beleven!

Je werkt vanuit de relatie met de leerling, waarbij de lesstof meer middel dan doel is. Je
begeleidt de leerling op weg naar zijn volwassenheid. Dit doen we binnen de domeinen
wonen, leren, werken, vrije tijd en goed burgerschap.

Over ons
Praktijkschool De Poort is een kleine, veilige en gestructureerde school met zeer veel aandacht voor de leerlingen.
We hebben een divers team en samen zijn wij er voor al onze leerlingen.
Als startende leerkracht word je begeleid door een coach en natuurlijk door je collega’s binnen jouw sectie.
Je hebt de vrijheid, om binnen de 200 streefdoelen, echt onderwijs te maken. We hebben leerwerkgroepen
waarmee we ons onderwijs vormgeven en ontwikkelen.
Wat ga je doen?
-

Je verzorgt algemeen vormend onderwijs (rekenen, Nederlands, cultuur en maatschappij, sociale
vaardigheid, wereldoriëntatie, Engels) aan een klas van 17 leerlingen, die regelmatig gesplitst wordt.
Als mentor ben je het centrale aanspreekpunt voor de leerling, ouders, collega’s en externe partijen.

Wie ben jij?
-

Je hebt een afgeronde pabo-opleiding.
Je hebt ervaring, liefst binnen het Praktijkonderwijs, SBO of (V)SO).
bent sociaal en communicatief vaardig.
Je bent flexibel, hebt plezier in je werk en je laat dat zien door je enthousiaste en actieve uitstraling.

Alles op een rijtje
-
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Solliciteren en meer
Heb je een duidelijke motivatie om bij ons te willen werken? Aarzel dan niet en stuur je motivatie en cv toe aan
Danielle van Maanen, directeur, via mdvmaanen@scoh.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact met haar
opnemen via 070-358 89 70.
Onderdeel van de sollicitatieprocedure is het geven van een proefles en het opvragen van referenties.
Wil je een dag(deel) meelopen? Dat kan ook! Ook daarvoor neem je contact op met Danielle van Maanen.

SCOH behoudt zich het recht voor om reacties op vacatures te delen met alle schooldirecties binnen SCOH.

