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Het Heyerdahl College is de openbare school voor praktijkonderwijs in de stad Groningen.
Praktijkonderwijs (PrO) is een vorm van voortgezet onderwijs die rechtstreeks opleidt voor de arbeidsmarkt.
Het Heyerdahl College bereidt de leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Wonen, werken, vrije tijd en
burgerschap staan daarbij centraal. Op het Heyerdahl College krijgen leerlingen veel praktijkvakken en stages. Op
deze wijze ontdekken de leerlingen wat ze kunnen en leuk vinden. Bij de ontwikkeling van leerlingen gaan we uit
van de individuele mogelijkheden, talenten en ambities van leerlingen. Het motto van het Heyerdahl College is:
Ontdek wat je kunt!
Functie
Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar opzoek naar een energieke en enthousiaste docent AVO. Het betreft
een vacature op ziektevervanging. De exacte omvang van de vacature is afhankelijk van de inzetbaarheid van de
kandidaat en de beschikbare formatieruimte.
Wij zoeken een collega die:
beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid;
in staat is om leerlingen te coachen/ begeleiden;
buiten de methode om kan werken en lesstof extra interessant maken;
goed contact kan maken met kinderen en ze geboeid houden tijdens de lessen;
affiniteit heeft met het werken binnen de betreffende doelgroep;
zelfstandig en in teamverband kan werken;
stressbestendig en flexibel is;
praktijk en theorie met elkaar kan verbinden;
kan reflecteren op eigen handelen en onderzoekend en lerend is;
eigen handelen kan aanpassen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling;
pedagogische en didactische vaardigheden kan aanpassen aan het individu in de groep;
eigenheid kan bewaren binnen het concept van pedagogisch didactisch handelen;
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 4.366,- bij een volledige aanstelling.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van
meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo
betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.
Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan
ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend
aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website.
In het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
Vanwege de zomervakantie zal er vanaf 24 augustus contact met belangstellende worden opgenomen.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.heyerdahlcollege.nl.
Meer informatie over de functie is in te winnen bij mevrouw S. Oldenburger (teamleider) via 050- 321 0525 of
s.oldenburger@o2g2.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

