Leerkracht Sport en Bewegen 0,65 FTE
(tijdelijk i.v.m. zwangerschapsverlof)
ISW Westland Praktijkcollege in Naaldwijk is een VO-school voor Praktijkonderwijs klas 1
t/m 5, Vakcollege VMBO leerjaar 1 en 2. Op onze school is veel extra begeleiding en
aandacht voor de leerling. De klassen zijn klein. We kijken graag naar de talenten en de
mogelijkheden per leerling. ISW WPC en WVC is gesitueerd in een prachtig gebouw en
wij bieden een plezierige werkomgeving.
Wij vragen in verband met zwangerschapsverlof per 25 oktober tot en met 25 februari een
enthousiaste collega voor het vak Sport en Bewegen.














inzet klas 1 t/m 4 Praktijkonderwijs en Vakcollege
kunnen differentiëren in het lesaanbod
communicatief vaardig zijn (duidelijk kunnen zijn en dit ook kunnen inzetten bij leerlingen
en collega’s)
het kunnen vervullen van mentortaken en aandacht hebben voor de individuele leerling
kunnen functioneren als mentor van een kleine groep (ongeveer 15 leerlingen)
flexibele instelling en snel kunnen schakelen in de omgang met soms speciale leerlingen
geduld hebben en een goed relativeringsvermogen
kunnen samenwerken in een multidisciplinair team
het verlenen van ondersteuning bij organisatorische en begeleidingsactiviteiten
het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling vernieuwing in het onderwijs in het
algemeen
zelfstandig kunnen functioneren
ervaring in het begeleiden van leerlingen binnen en buiten de lessituatie
Binnen de locatie staat het creëren van een veilig pedagogisch klimaat hoog in het
vaandel. Wij zijn een leerKrachtschool. “elke dag samen een beetje beter”.

Profiel


1 e graad docent Lichamelijke opvoeding

Arbeidsvoorwaarden




ongeveer 21 uur les per week bij een aanstelling van 0,8 fte (45 minutenrooster)
werkdagen in overleg, voorkeur voor dinsdag en donderdag
Het betreft een LB functie

Meer informatie
Wil je meer weten over de functie. Neem dan contact op het mevrouw J.J. de Bruin,
teamleider Praktijkonderwijs brn@isw.info T 0174 615310

Solliciteren
Wil je solliciteren? Dat kan via dit formulier of via e-mail adir@isw.info of schriftelijk. Stuur
t/m 10 oktober je sollicitatiebrief met CV naar:
Algemene Directie ISW
T.a.v. de heer R.A. Gruppen

Postbus 180
2670 AD Naaldwijk

