Vacature
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

05 februari 2018
11 februari 2018
18.010

Docent Media en ICT (± 0,5 wtf)
Montessori Vaklyceum
Openbaar Onderwijs Groningen
Openbaar Onderwijs Groningen is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente
Groningen. Wij werken aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs op 18 basisscholen, 4 scholen voor
speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs. Wij zijn sterk in leren!
Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16000 leerlingen. Een
dynamische organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en grote zichtbaarheid.
Montessori Vaklyceum
Het Montessori Vaklyceum is een nieuwe en unieke school in het noorden van het land. Een openbare
Montessori VMBO waar een brede ontwikkeling voorop staat. In het Montessorionderwijs gaat het erom
dat leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen leerproces en gedrag. We
werken aan de complete ontwikkeling van hoofd, hart en handen. We vinden het belangrijk dat
leerlingen en docenten een hechte, veilige leergemeenschap vormen. We dagen leerlingen uit om het
beste uit zichzelf te halen en om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de groep. Het
Montessori Vaklyceum is een dynamische school die volop in ontwikkeling is.
Functie
Wij zijn per direct op zoek naar een energieke en enthousiaste docent Media & ICT. Het betreft een
vacature i.v.m. vervanging wegens ziekte. De exacte omvang van de vacature is afhankelijk van de
inzetbaarheid van de kandidaat en mogelijkheid tot aanpassingen in het rooster.
Wij zoeken een collega die:
beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid;
ervaring heeft in werken met Adobe (in het bijzonder Photoshop, Illustrator en Indesign);
beschikt over basiskennis van HTML;
kent de beginselen van Office, Scratch, Lego Mindstorms;
Weet zich te reden met Google Sketchup (beginsel prototyping);
Kan uitleggen hoe je veilig met een computer en internet kunt werken;
beschikt over affiniteit en ervaring met het VMBO;
beschikt over affiniteit en (bij voorkeur) ervaring met Montessori onderwijs;
zelfstandig en in teamverband kan werken;
stressbestendig en flexibel is;
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 3.978,- bij een volledige aanstelling.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Overtuig ons dan dat jij degene bent die we zoeken! Je kunt je sollicitatie en cv richten aan:
solliciteren@o2g2.nl. Vermeld in de onderwerp-regel de vacature en het vacaturenummer waarop je
solliciteert.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.montessorivaklyceum.nl
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Bennie Gast(teamleider) via
050 - 321 05 0 en b.h.gast@o2g2.nl.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

