BVW-structuurgroepen, een intensief arrangement. De doelgroep van de BVWstructuurgroepen bestaat uit leerlingen met voornamelijk internaliserende maar ook
externaliserende problematiek die gebaat zijn bij een eenduidige, voorspelbare
leeromgeving. De leerlingen volgen onderwijs op VMBO-niveau. Deze leerlingen zijn om die
reden (tijdelijk) aangewezen op een onderwijsaanbod zoals wordt vormgegeven in de BVWstructuurgroepen.
BVW is ter vervanging op zoek naar een:

Allround Docent m/v
Ca 0,8 fte
Vacature
Het betreft lessen in het 2e-graads lesgebied aan een verschillende VMBO-klassen. De
vacature is ruim geformuleerd omdat wij breed belangstelling hopen te wekken en er diverse
mogelijkheden zijn om de invulling van de vacature nader vorm te kunnen geven. De
vacature kan eventueel ook door 2 personen ingevuld worden.
Functie-inhoud:
Je geeft les en begeleidt (groepen) leerlingen. Je bent allround docent op verschillende
vakgebieden en kunt een goed didactisch en pedagogisch klimaat in de klas realiseren.
Wat wij vragen:
• Je beschikt over een lesbevoegdheid voor het Voortgezet Onderwijs. Wanneer je
studeert voor deze bevoegdheid, nodigen we je ook graag uit te reageren. Of je
beschikt over een PABO-diploma
• Je bent een teamplayer.
• Je bent in het bezit van theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en
pedagogische kennis.
• Je bent op de hoogte van voor het onderwijs relevante, recente onderwijskundige en
vakinhoudelijke ontwikkelingen en kent methodieken om deze voor leerlingen in te
zetten.
• Je bent vaardig in het werken met digitale leermiddelen.
• Je enthousiasmeert en motiveert leerlingen en kunt een veilig leerklimaat bieden.
Wat wij bieden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.
Contact:
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Jaap Esser,
teamleider BVW via telefoonnummer 0118-613107.
Wij zien je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Deze kun je richten aan Jaco
Klink, hoofd P&O, per e-mail: personeel@cswalcheren.nl onder vermelding van
vacaturenummer BVW20200316.
Meer informatie over de school kun je op de website vinden www.pvow.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

