Docent Wiskunde (tweedegraads) 0,85fte
Beroepscollege Parkstad Limburg Brandenberg

Wij zoeken een docent Wiskunde!
Het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Brandenberg, onderdeel van
SVO|PL, is voor schooljaar 2022-2023 op zoek naar een docent wiskunde.
Het betreft een vacature van minimaal 0,85fte.
Naast de kerntaak, het verzorgen van onderwijs, is de docent
verantwoordelijk voor begeleiding van leerlingen. Met behulp van kennis,
vaardigheden en tools monitor jij de voortgang. Jouw coachende rol en
pedagogische en didactische vaardigheden zijn hierbij essentieel. Met
behulp van LIFO en verschillende vormen van differentiatie bied jij
dagelijks het beste onderwijs voor iedere leerling.
Brandenberg is volop in ontwikkeling en er staan projectgroepen centraal
om de ideale les te formuleren. Met een aantal kernwaarden
communiceert iedereen in dezelfde taal en staat er één team met één
gezamenlijk doel. De school werkt vanuit drie overzichtelijke hoofdlijnen:
Leren leren, Leren leven en Leren Kiezen.
Naast een MT en een team met enthousiaste docenten staat er dagelijks
een coördinator aan jouw zijde om je te ondersteunen bij eventuele
hulpvragen.
De vacature bestaat uit het verzorgen van reken- en wiskundelessen, in
de onder- en bovenbouw van basis tot en met TL. Daarnaast ben jij ook
een bevlogen en betrokken mentor. Het betreft een tijdelijk contact
welke bij goed functioneren en voldoende formatie, wordt verlengd in
een (vaste) benoeming.

Wie ben jij?
-

-

-

Jij bent in het bezit van de gevraagde onderwijsbevoegdheid of
afstuderende daarvoor;
Brandenberg is een vmbo-locatie. De school biedt onderwijs van
basis tot en met TL-niveau. Jij kan niveau- en leerjaar overstijgend
differentiëren;
Bekend met digitale leeromgevingen (LIFO);
Vaardig in het motiveren van leerlingen, het opzetten van
leerplannen en het toepassen van didactische methoden en
technieken;
Naast inzet, betrokkenheid, creativiteit en vakmanschap heb jij
een resultaatgerichte aanpak waarbij de leerling centraal staat;
Je bent en blijft op de hoogte van actuele
onderwijsvernieuwingen en in staat deze mede vorm te geven;
Brandenberg is een vmbo-school. Ervaring binnen het vmboonderwijs geldt als pré.

Wij bieden:
-

Inschaling conform CAO-VO op basis van jouw laatste
onderwijssalaris of conform schaal LB;
Een tijdelijk contract bij SVO|PL;
Laptop;
De nieuwste lesmethodes conform LIFO;
Fiscale uitruil waarbij kosten voor sportschool, fiets of aanschaf
van digitale middelen onderdeel vormen.

BcPL locatie Brandenberg

Interesse?

Ontdek jouw toekomst op Brandenberg, dit geldt niet alleen voor de
leerlingen maar ook voor het team. Binnen deze locatie staat ontwikkeling
en het ontdekken van talent voorop! Vanaf schooljaar 21-22 werken wij
naast het reguliere onderwijsaanbod namelijk met ontwikkel- en
talentblokken om de leerlingen educatief en creatief uit te dagen.
De vmbo-leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen: zorg en welzijn,
economie en ondernemen, dienstverlening en producten. Techniek wordt
aangeboden in de onderbouw waarna een begeleide overstap mogelijk is
naar het Techniekcollege.

Mail zo snel mogelijk (uiterlijk 1 juli) jouw sollicitatiebrief en CV naar
Ghislaine Monsewije (P&O adviseur).

Ontwikkeling van collega’s wordt niet vergeten. Zodoende is er
doorgroeiperspectief en staat de koffie klaar om te praten over
vervolgopleidingen.

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
(SVO|PL) is het bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet
onderwijs in Parkstad Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur
in de regio met ruim 6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers.
SVO|PL biedt – met partners in de regio – toekomstgericht onderwijs onder
het motto “voor elk kind het beste onderwijs”. SVO|PL-scholen voorzien in
elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs.
Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten
optimaal te benutten en ontwikkelen.

Neem voor meer informatie contact op met:
Peter Claessen (sectordirecteur) via ph.claessen@bcpl.nl of 045 5311962
of Ghislaine Monsewije via gmv.monsewije-mees@svopl.nl of
06 34 62 51 40.

