Vacature voor een leerkracht/docent voor 4 tot 8 * uur per week voor de ‘’X-tra klas’’
*afhankelijk van je beschikbaarheid kun je kiezen voor één of beide middagen (dinsdag
en/of vrijdag)

Dat valt nog lang niet mee… die overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs…
Gelukkig vinden over het algemeen de meeste kinderen al snel hun weg.
Toch is er een klein groepje kinderen voor wie die overgang pittig blijkt. Zij lopen aan tegen zaken
als plannen, flexibiliteit, timemanagement en doorzettingsvermogen (executieve functies) maar
ondervinden ook moeilijkheden bij het oplossen van problemen, creatief denken, samenwerken en
communiceren (21-eeuwse vaardigheden). Veelal zien we dit bij kinderen die een thuissituatie
hebben waarbij dergelijke soft-skills onvoldoende aandacht krijgen. Vaak omdat ouders hier zelf
ook niet vaardig in zijn.
Reden voor Scholengroep Veluwezoom, PCBO Rheden en scholengemeenschap Het Rhedens om de
handen ineen te slaan en een programma op te zetten om juist kinderen uit deze doelgroep een
extra steuntje in de rug te bieden. Met uitdagende opdrachten oefenen de kinderen in een veilige
setting in juist die vaardigheden die ze nodig hebben op het VO. Zo werken we aan gelijke kansen
voor ieder kind.
We starten meteen in januari 2021 en gaan door tot enkele weken voor de zomervakantie.
Wordt het een succes en hebben de kinderen er iets aan? Dan is de kans groot dat we hier na de
zomervakantie in 2021 mee doorgaan.
Ben jij die leerkracht of docent met een warm hart voor deze kinderen en wil je ze graag helpen
met net dat extra zetje? Solliciteer dan!
Opzet van het programma:
•
•
•
•
•

•

Het programma is bedoeld voor kinderen uit groep 7,8 van de basisschool of uit de eerste
klas van het VO,
In een kleine, gezellige setting komen de kinderen eens per twee weken samen op een
middag. Zij worden hier begeleid door een gediplomeerde leerkracht/docent,
Er komen twee dinsdag- en twee vrijdaggroepen (iedere groep komt eens per twee weken
bijeen),
Kinderen krijgen uitdagende opdrachten, voor samen of individueel, waarbij zij de
benodigde soft skills kunnen oefenen,
Bij aanvang van het programma brengt de leerkracht samen met leerling en ouders in
kaart welke vaardigheden ze moeten oefenen zodat er gepersonaliseerde en gericht
ondersteund kan worden,
Gedurende en tijdens het programma brengen we de vorderingen in kaart en koppelen we
naar ouders en de school van het kind,

Wij zoeken een leerkracht/docent die:
* flexibel is en goed kan schakelen tussen de verschillende behoeften/leerpunten van de kinderen
* creatief is in het aanbieden van uitdagende, prikkelende opdrachten
* ruime ervaring heeft in het onderwijs (PO of VO)
* het leuk vindt om te pionieren in het (mede)opzetten van het programma

* niet bang is om autonoom beslissingen te nemen
* beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en deze pro-actief inzet voor
terugkoppeling naar ouders en de verschillende scholen van de kinderen
* een HBO+ denkniveau heeft
Wij bieden
* een functie van 0,1 – 0,2 *FTE (tijdelijke uitbreiding op je aanstelling/afhankelijk van de keuze
voor één dan wel beide middagen)
* een verrijkende ervaring met het geven van andersoortig onderwijs
* desgewenst coaching of training op maat bij de opstart
* een contactpersoon als sparringpartner
* een vaste fysieke werkplek op Het Rhedens in Dieren
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een brief met je motivatie en je CV vóór 6 december 2020
november naar kfransen@pentarho.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:
Gwen Woesthoff (woesthoffg@hetrhedens.nl)
Marc Nieuwland (M.Nieuwland@scholengroepveluwezoom.nl)

