Zin in een nieuw onderwijsavontuur en heb je een pioniersgeest?

Vacature

Leraar 10-14 onderwijs

(0,3-0,4 fte)

Wortelen en vliegen
Na anderhalf jaar van voorbereiding gaat in augustus 2022 de route 10-14 Hoogeveen van start,
www.10-14hoogeveen.nl . Deze onderwijsvorm is een samenwerking tussen de Pricoh scholen en het
Roelof van Echten College in Hoogeveen. Hier bieden we kinderen een vloeiende overgang tussen
basis- en voortgezet onderwijs. Het is een leerplaats voor kinderen die al eerder toe zijn aan het
aanbod van het voortgezet onderwijs en voor kinderen die juist wat meer tijd nodig hebben om zich
te ontwikkelen. Wortelen en vliegen noemen we dat.
Bij 10-14 Hoogeveen zijn kinderen medeontwerper van hun eigen ontwikkeling. Naast kennis staan
vaardigheden voorop. We creëren een fijne omgeving voor het kind om ontspannen en bevlogen te
kunnen leren en te groeien als mens en medemens.
Functieomschrijving
Je bent onderdeel van een team 10-14 onderwijs. Hierin werk je samen met vakexperts van het
Voortgezet onderwijs.
De opzet voor het geven van dit onderwijs ziet er als volgt uit. In de ochtenden bied je de kernvakken
aan op eigen niveau. Naast deze vakken wordt in de middagen thematisch en vakoverstijgend
gewerkt, waar naast kennis veel aandacht wordt besteed aan vaardigheden.
Zo creëer je als leraar en als coach een optimale omgeving waarin de kinderen zichzelf en de wereld
om hen heen leren ontdekken.
Met ingang augustus 2022 ben je de leraar voor de eerste 10-14 leerlingen. Deze groep bestaat uit
kinderen rond de leeftijd van 10 jaar.
Wie zoeken wij?
Ben je de onderwijsvernieuwer met lef die goed kan samenwerken, een flexibele instelling heeft en
kinderen kan coachen? Ben je in bezit van een Pabo-diploma en kies je bewust voor christelijk
onderwijs? Ben jij iemand die de handen uit de mouwen wil steken om het onderwijs te vernieuwen,
dan zijn wij op zoek naar jou.
Wij bieden jou:

•
•
•

Je krijgt tijd en ruimte om samen met je collega's van het VO het 10-14 onderwijs te
ontwikkelen
Trainingen en opleidingen te volgen om dit onderwijs vorm te geven.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO van het PO.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden over de functie leraar 10-14 onderwijs, stuur dan vóór maandag 5
september 2022 je brief met motivatie en CV naar p.h.reitsma@rvec.nl.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 37.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website www.10-14hoogeveen.nl kun je contact
opnemen met Pidi of Anita via onderstaande gegevens:
Anita ‘t Jong: a.jong@pricoh.nl of vanaf 29 augustus 0528-358625
Pidi Reitsma: p.h.reitsma@rvec.nl of vanaf 29 augustus 0528-358625

