voor elk kind het beste onderwijs
Het bestuur van SVOlPL zoekt voor het Beroepscollege Parkstad Limburg (locatie PPL) voor het schooljaar 2019-2020 kandidaten voor de functie van

groepscoach/docent LB 0,8 fte (pre PABO-diploma)
stagecoach / docent LB 1 fte (pre PABO-diploma - vervanging)
docent LO 0,6429 fte (vervanging)

Profiel
Het Beroepscollege bestaat uit 5 vestigingen,
waarin aan de hand van centraal vastgelegde
pedagogische en didactische uitgangspunten
wordt gewerkt aan de realisatie van een aantal
ambitieuze leer- en vormingsdoelen.
De scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg
bieden passend onderwijs aan PRO-geïndiceerde
leerlingen (12 – 20 jarigen) uit de regio. Deze leerlingen
willen we begeleiden naar maximaal competente
jongvolwassenen op het gebied van wonen, werken,
vrijetijdsbesteding en burgerschap.
De docent stuurt het leerproces aan en geeft een
aanzet tot het leren leren, speelt in op de leefwereld
van de verschillende leeftijdsgroepen in de
verschillende onderwijsvormen en begeleidt leerlingen
met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen. De docent
verzorgt de afstemming van lessen binnen het eigen
team of de vaksectie, initieert, i.o. met de leiding,
incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling
van de leerlingen, kan sturing geven aan kleinschalig
overleg en aan activiteiten/projecten binnen de
scholengemeenschap en is actief in de beheersing,
verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en de didactische kennis en vaardigheden.

Meer informatie
Het betreft een tijdelijke functie in schaal LB.
Verloning vindt plaats via Randstad Payroll.

Meer informatie
U wordt verzocht uw sollicitatiebrief met CV
vóór 23 september 2019 te mailen naar:
Sandra Lenzen (P&O-adviseur):
a.lenzen@svopl.nl

Meer informatie over de functie kunt u inwinnen bij
Henk Mohnen (sectordirecteur)
jcm.mohnen@bcpl.nl of 045-5615555

Meer informatie over het Beroepscollege en de locatie
PPL kunt u vinden op www.bcpl.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

SVO|PL is het bevoegd gezag van een achttal scholen voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg
SVO|PL verzorgt onderwijs voor circa 6.600 leerlingen en biedt daarmee werk aan ongeveer 800 medewerkers.
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