Docent CKV (0,6 fte)
De LUCA Praktijkschool is een kleine
school met veel aandacht voor de
individuele leerling. De school richt zich op
de begeleiding en ontwikkeling van
jongeren tussen de 12 en 18 jaar die het
advies hebben gekregen om naar het
praktijkonderwijs te gaan. Het onderwijs is
niet zozeer gericht op het behalen van een
diploma, maar op zelfstandig functioneren
in de maatschappij.

Wij zijn voor het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een docent CKV.

De leerlingen, docenten, conciërge en
andere teamleden kennen elkaar goed. Dit
zorgt voor een veilig en positief leerklimaat.
Leerlingen worden gestimuleerd en
begeleid in hun interesses en
mogelijkheden.

We vragen een open, collegiale en flexibele instelling waarbij je in staat
moet zijn individueel initiatieven te ontplooien en tegelijkertijd goed in
teamverband samen te werken

Het LUCA maakt deel uit van het
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
(VOvA). Het VOvA is een scholengroep in
Amsterdam met een volledig voortgezet
onderwijsaanbod in huis: van
praktijkonderwijs tot voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs
wordt gegeven op 9 schoollocaties in
Amsterdam en telt in totaal ongeveer 3000
leerlingen.

Wat ga je doen?
Het voorbereiden en verzorgen van de lessen culturele en kunstzinnige
vorming. De lessen zijn zeer divers en breed, maar simpel van aard.
Naast het lesgeven is jouw bevlogen inbreng van belang. Samen met je
collega’s draag je de verantwoording voor de ontwikkeling van het
onderwijsprogramma/doorlopende leerlijnen op onze school.

Wat vragen wij van je?
 Een 2e graads bevoegdheid CKV/Beeldende vorming;
 Goed in het coachen en begeleiden van leerlingen (individueel en in
groepen);
 Goed in het omgaan met niveauverschillen in de groep;
 Affiniteit met taalzwakke leerlingen;
 Enthousiast en flexibel en levert samen met het team een kwalitatief
goed aanbod voor onze leerlingen;
 Heel veel humor en geduld
 Bij voorkeur ervaring met praktijkschool onderwijs
Wat bieden wij?
Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving waar
we aandacht besteden aan onze medewerkers. We vinden het belangrijk
dat je je talent blijft ontwikkelen en kunt werken aan je eigen
professionalisering. Daarnaast bieden we je een salaris binnen schaal LB
en goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao VO.
Solliciteren?
Beschrijf in jouw sollicitatie wat je kunt, wat je wilt, wat je meebrengt en
wat je kunt ontwikkelen. Wat zorgt dat je past bij onze school?
Jouw sollicitatiebrief en CV kun je, per e-mail richten aan:
werkenbijvova@vova.nl, o.v.v. het vacaturenummer 17/18 - 028.
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