Het Praktijkonderwijs en Eerste Opvang Anderstaligen van Stichting DaCapo te
Geleen is per 15 november 2022 op zoek naar een enthousiaste docent
Nederlands voor 1FTE (26 lessen) voor EOA.
I.v.m. het grote aantal aanmeldingen willen we zo spoedig mogelijk een nieuwe
klas opstarten. Je wordt mentor van deze nieuw te vormen klas.
Het betreft een tijdelijke vacature voor de rest van dit schooljaar.
Je geeft de lessen Nederlands aan alle klassen van EOA. Alle leerlingen werken op
eigen niveau, kunnen differentiëren is een vereiste.
Algemene info:
Wij verzorgen bij het DaCapo College te Geleen Praktijkonderwijs en onderwijs aan
Eerste Opvang Anderstaligen.
Schoolleiding, docenten en ondersteunend personeel en leerlingen zijn positief naar
elkaar betrokken. Docenten zijn sensitief en kennen de leefwereld van hun
leerlingen. Zij voeden het zelfvertrouwen van de leerlingen. Ze zijn erop uit
leerlingen in beweging te brengen om zo hun natuurlijke (latente) begaafdheid te
ontdekken. Zij treden op bij gedrag dat gevoelens van veiligheid in de weg staat.
De cultuur binnen de school nodigt uit tot groei, tot professionalisering en continu
leren van alle betrokkenen.
Zowel schoolleiding als docenten en ondersteunend personeel leveren via hun
voorbeeldgedrag een belangrijke bijdrage aan de ethische en morele vorming van
leerlingen. Er zijn heldere afspraken over omgangsvormen. De omgang met elkaar
is open en eerlijk; de stelregel is ‘afspraak is afspraak’ en ‘spreek elkaar aan als dit
niet het geval is’.
Eerste Opvang Anderstaligen
EOA is een afdeling van het vmbo met anderstalige leerlingen, in het
onderwijsaanbod staat Nederlands als tweede taal (NT2) centraal. EOA is dus geen
schooltype, maar een afdeling waarin anderstalige leerlingen worden voorbereid op
een vervolgopleiding door het intensief leren van de Nederlandse taal en cultuur
en het ontwikkelen van schoolse taalvaardigheid. Leerlingen moeten het
Nederlands zo leren beheersen, dat ze lessen kunnen volgen in het regulier
voortgezet onderwijs (pro, vmbo, havo/vwo) of een beroepsopleiding binnen het
mbo.
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Wat verwachten wij van jou?







een tweedegraadsbevoegdheid voor Nederlands is vereist, NT2 is een
aanbeveling
je hebt affiniteit met de doelgroep EOA
je hebt passie voor je vak en je weet leerlingen te enthousiasmeren
je bent didactisch, pedagogisch en vakinhoudelijk competent
je bent ontwikkelingsgericht en hebt een pro-actieve en ondernemende
houding
je bent een teamspeler

Ben jij de docent met een frisse blik op kwalitatief goed onderwijs, die niets liever
doet dan voor de klas staan en werken bij EOA ziet als dé kans om het verschil te
maken bij onze leerlingen?
Dan zien wij jou graag!

Je kunt je motivatiebrief en CV sturen naar:

lmt.pro-eoa@dacapo-college.nl

Wil je meer weten?
Kijk dan op: www.dacapokijktnaarmij.nl/praktijkonderwijs/ of neem contact op
met de schoolleiding via lmt.pro-eoa@dacapo-college.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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