Ben je een onderwijsontwikkelaar met oog voor detail?
Docent scheikunde (0,5 – 0,8 fte)
Vox-klassen is een onderwijsinitiatief,
waar leerlingen van vmbo t/m vwo
samenwerken aan leerprojecten. Er zijn
geen vakken, geen muren en zo min
mogelijk boeken.
Vox staat voor Voortgezet Onderwijs en
miXen. Mixen van niveaus, talenten,
achtergronden en vakken. Dat levert
beter onderwijs op en meer kansen voor
de toepasbaarheid in andere situaties.
Het onderwijs bij Vox-klassen is
gebaseerd op Project Based Learning en
is niet verdeeld in vakken. Juist door
geïntegreerd te denken en te handelen,
kunnen steeds nieuwe oplossingen
worden bedacht.
Vox-klassen maakt deel uit van het
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
(VOvA). Het VOvA is een scholengroep
met een volledig (voortgezet)
onderwijsaanbod in Amsterdam: van
praktijkonderwijs tot vwo+. Elke school
heeft een eigen sterke identiteit en een
specifieke doelgroep. Wij bieden
onderwijs aan op 9 locaties verdeeld over
de stad aan ruim 3200 leerlingen.

Wij zijn per direct op zoek naar een docent scheikunde met de mogelijkheid
voor een kleine aanstelling en bij goed functioneren na de zomervakantie
een uitbreiding van de aanstelling.
Wat ga je doen?
Samen met een kleine groep gemotiveerde collega’s bouwen we een
toekomstige school op. Onze school is niet verdeeld in vakken. Dat kent
een totaal andere organisatie, structuur en inhoudelijke invulling dan het
klassieke klassikale systeem. De samenwerking tussen de verschillende
onderwijsniveaus vergt een andere aanpak van docenten. Op alle niveaus
staat samenwerking centraal. Als nieuw initiatief zijn we volop in
ontwikkeling en daar ligt dan ook een mooie taak voor jou: bouwen aan de
ontwikkeling van ons onderwijs.
Wij zoeken ‘meester’-docenten met een pioniersmentaliteit.
• Je hebt een 1e graad bevoegdheid scheikunde.
• Je hebt ruime onderwijservaring en kunt professioneel en planmatig
werken.
• Je bezit een brede algemene kennis en ontwikkeling.
• Je hebt je inhoudelijk -ook buiten de grenzen van je vakgebiedontwikkeld.
• Je bent een echte ontwerper met oog voor detail.
• En/of je bent een betrouwbare ontwikkelaar die in staat is vernieuwingen
te borgen.
• Je hebt affiniteit met Project Based Learning.
• Je kunt goed coachen en begeleiden.
• Daarbij kun je differentiëren, met andere woorden; je kunt met
verschillende leerstijlen en onderwijsniveaus omgaan.
• Onverwachte situaties kun je omzetten in een planmatige aanpak en
deze delen met je collega’s.
• Je komt je afspraken na en doet wat je zegt.
Vox-klassen is een onderwijsinitiatief van de vier VOvA-scholen in
Amsterdam Noord: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo,
De nieuwe Havo en Hyperion Lyceum.
Solliciteren?
Jouw sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 10 februari 2019 indienen
via het online sollicitatieformulier of per e-mail richten aan:
werkenbijvova@vova.nl, o.v.v. het vacaturenummer 18/19 – 076.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Anneke Volp,
teamleider Vox-klassen: a.volp@vox.vova.nl.
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