Vacature

Technisch onderwijs assistent (TOA)

School:

Dalton Lyceum Barendrecht

Contactpersoon:

Dhr. P. Nienkemper, teamleider vwo bovenbouw

Telefoonnummer:

0180-642180

Sector:

VO (Voortgezet Onderwijs)

fte:

0,80 - 1,00

Uren:

32-40

Werkdagen:

In overleg

Schooltype:

havo, gymnasium, mavo, atheneum

Bouw/Afdeling:

Onderwijs ondersteunend

Dienstverband:

Tijdelijk met uitzicht op vast

Bevoegdheid:

In overleg

Aanvangsdatum:

Zo spoedig mogelijk

Informatie school:

Voor de combinatie BINAS vakken en het TECHNASIUM zoekt het Dalton
Lyceum Barendrecht per direct een Technisch Onderwijs Assistent (TOA)
Met kennis van of affiniteit met natuurkunde en technasium (O&O)
0,8 – 1,0 fte
Het Dalton Lyceum Barendrecht is één van de openbare scholen binnen de
Stichting OZHW.
De scholen van deze Stichting voeren binnen de kaders van een strategisch
beleidsplan een eigen beleid, gericht op de eigen doelgroep van leerlingen en
ouders. Er is ruimte en vrijheid voor eigen keuzes.
Het Dalton Lyceum is een school voor mavo, havo en vwo (gymnasium en
atheneum).
Daarnaast heeft onze school een technasiumopleiding en een aanbod van
keuzevakken als versterkt talenonderwijs Engels en de zogenaamde
kunstklassen.
Ons onderwijs en onze begeleiding zijn gebaseerd op het daltonconcept.

Samenwerken, het geleidelijk leren dragen van eigen verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid en een zekere keuzevrijheid, vormen pijlers van dat concept.
We bereiken resultaten vanuit vertrouwen in de kwaliteit van mensen, ons
personeel en onze leerlingen. Als lerende organisatie vinden we het experiment
waardevol.
Onze school met nu zo’n 1850 leerlingen is opgebouwd uit zes teams die als
thuisbasis dienen voor de leerlingen die er deel van uitmaken. We vinden
namelijk kennen en gekend worden van groot belang. Mede daardoor horen
we terug dat onze school als sfeervol en als veilige omgeving wordt ervaren.
U beschikt minimaal over een relevante opleiding op HBO niveau of
vergelijkbaar kennisniveau.
Bij voorkeur heeft u eerder ervaring opgedaan in het onderwijs. Uiteraard
beschikt u over technische kennis en vaardigheden.
De (hoofd)taken van de TOA bestaan uit:
• Ondersteuning van de binas-docenten; met name in het vak natuurkunde
• Ondersteuning in het technasium
• Beheer en onderhoud van voorraden en materialen in de laboratoria en de
Technasiumruimte
• Geven van instructie over (veilig) gereedschap gebruik
• In overleg met de docent mede voorbereiden van projecten
• Aanwezig zijn in het laboratorium, leslokalen of de technasium werkplaats
voor begeleiding van leerlingen
• Samenwerken met de collega TOA’s
• In de les aanwezig zijn en samen met de docent leerlingen begeleiden en hun
vragen beantwoorden
• Zelfstandig voorbereiden van praktische opdrachten of experimenten
• Met collega’s samen begeleiden van excursies of andere buitenlesactiviteiten
• Onder verantwoordelijkheid van de docent mede beoordelen van praktische
opdrachten
• Het nemen van initiatieven met betrekking tot nieuwe projecten of de
uitvoering daarvan
• Het bewaken van de veiligheid door het toepassen van de ARBO-regels en het
eventueel instrueren van anderen over deze regels
• Meedenken over beheer en aanschaf van materiaal
• U kunt ingezet worden bij de ondersteuning voor de school in het gebruik van
audiovisuele apparatuur
Wij vragen een collega die:
• klantvriendelijk, sociaal en vaardig is in de omgang met leerlingen, collega’s
en ouders
• goed in een team kan werken
• flexibel kan omgaan met onverwachte situaties

• het daltononderwijs een warm hart toedraagt
• indien nodig de collega’s wil bijstaan bij onverwachte werkzaamheden
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke benoeming voor de duur van één jaar met uitzicht op
een aanstelling voor onbepaalde tijd in deze functie met arbeidsvoorwaarden
conform de cao vo.
De inschaling geschiedt op basis van kennis- en ervaringsniveau volgens de
FUWA VO in schaal 6 of 7.

Link schoolwebsite:

http://www.daltonbarendrecht.nl/

