Docent consumptieve techniek Praktijkschool De Poort (0,4 fte)
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?
-

-

Het verzorgen van lessen Consumptieve Techniek. Er zijn verschillende soorten lessen zoals lessen die
gericht zijn op zelfredzaamheid in het domein Wonen. En lessen die in het teken staan van Beroepsoriëntatie
in de Horeca.
De groep waaraan je les geeft bestaat uit ongeveer 9 leerlingen. Iedere groep geef je een blokuur per week
les (dat is 100 minuten aaneengesloten).
Het onderwijs verder ontwikkelen voor het vak Consumptieve Techniek in alle disciplines..

Wie ben jij?
-

Je hebt een onderwijsbevoegdheid zoals een diploma Consumptieve Techniek of een pabo-diploma en
ervaring met het verzorgen van kooklessen.
Je hebt ervaring in het praktijkonderwijs, SBO of (V)SO)

Alles op een rijtje
-

AVO-leerkracht klas 1-2
Praktijkschool De Poort
Parttime (minimaal 2 dagen waarvan in elk geval de vrijdag)
Per 1 augustus 2019
Inschaling CAO VO, inschaling in LB

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.

