Vacature

Docent techniek

School:

Focus Beroepsacademie Barendrecht

Contactpersoon:

Dhr. K. Offermans, teamleider

Telefoonnummer:

0180 – 613 900

Sector:

VO (Voortgezet Onderwijs)

fte:

1,00 - 1,50

Uren:

20-25

Werkdagen:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Schooltype:

vmbo-bk

Bouw/Afdeling:

onderbouw en bovenbouw

Dienstverband:

tijdelijk met uitzicht op vast

Bevoegdheid:

Bevoegd of studerend

Aanvangsdatum:

01-08-20022

Informatie school:

Op Focus Beroepsacademie zoeken we docenten Techniek.
Het vak techniek wordt op Focus in leerjaar 1 aangeboden als Algemene
Techniek. Tijdens deze lesuren leggen we een basis!
In leerjaar 2, 3 en 4 wordt Techniek vooral binnen het profiel Dienstverlening &
producten aangeboden.
Mede door de subsidie Sterk techniek Onderwijs hebben we een extra impuls
gegeven aan de technische keuzevakken. Ons doel is alle leerlingen een
positieve beleving met techniek aan te bieden! Juist op deze wijze proberen we
de leerlingen meer te interesseren in een technische vervolgopleiding. De
samenwerking met de bedrijven in de omgeving en met de mbo's staat daarbij
centraal.
In ons gebouw hebben we inmiddels een techniekhal aangelegd. Een hele
mooie en vooral professionele werkplek voor onze leerlingen met een
technische ambitie! Als keuzevakken bieden wij onder andere aan:

- fietstechniek
- booglassen
- meubelmaken
- dronevliegen
Heb jij zin om het vak techniek op een niet-technische school nog meer body te
geven? Dan ben je op onze school aan het goede adres!
Onze leerlingen krijgen gepersonaliseerd onderwijs aangeboden, geïnspireerd
op het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan.
Focus is een dynamische en actieve school, waar we met elkaar werken aan
goed onderwijs en aan een professionele leercultuur.
Om onze visie op onderwijs waar te kunnen maken, wordt veel aan scholing en
deskundigheidsbevordering gedaan. We werken namelijk aan een individuele
leerroute voor iedere leerling binnen en buiten de school.
Er worden naast ervaring op het gebied van differentiëren als docent ook
coachende vaardigheden van je gevraagd. Op een coachende manier met
leerlingen omgaan is één van onze kernwaarden. Ook wordt er een groot
beroep op je gedaan in het werken met je collega’s in een team. Je bent samen
met je team binnen en buiten je klaslokaal of werkplein verantwoordelijk voor
de begeleiding van onze leerlingen. Dit betekent ook dat je van 8.30 tot 16.30
in het schoolgebouw beschikbaar bent voor leerlingen en collega’s.
Inmiddels hebben we een zeer intensieve samenwerking met OZHW Groen
College, zodat we onze Beroepsacademie hebben kunnen uitbreiden met het
Groenprofiel, naast Zorg& Welzijn, Dienstverlening & Producten, Media,
Vormgeving en ICT en Horeca, Bakkerij en Recreatie. Een brede vmbo-school,
met een duidelijke onderwijsvisie! Een aantrekkelijke werkomgeving waar we
alle ruimte voor jouw professionele ontwikkeling bieden.
Een vacature kan soms voor beide scholen gelden en gecombineerd worden.
Heb jij ook zin om mee te bouwen aan de mooiste vmbo-school uit de
omgeving? Schrijf dan een brief met een goede motivatie. Wij zijn nieuwsgierig
naar jou!

Link schoolwebsite:

www.focusberoepsacademie.nl

