Het Griftland College te Soest zoekt een:

Docent informatica/ICT op het ICT Lyceum

C O L L E G E

Bevoegdheid: Eerstegraad, of bereidheid deze te behalen
Schaalniveau: Conform CAO VO
Aantal uren: 0,6 – 0,8 fte
Soort dienstverband: Tijdelijk dienstverband, uitzicht op vast dienstverband bij gebleken geschiktheid
Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk
Wie wil ons onderwijsteam ICT komen versterken?
Vanuit het ICT Lyceum van het Griftland College verzorgen wij voor leerlingen van alle leerjaren en op alle
niveaus ICT-onderwijs, zowel in vakken als in projecten. Voor het vak informatica/ICT zijn wij op zoek naar een
ervaren en gedreven docent. Een docent die de ontwikkelingen op het vakgebied informatica/ICT op de voet
volgt en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verder vormgeven van het ICT Lyceum.
Deze docent begeleidt onze leerlingen actief in het uitvoeren van de informaticaprojecten in de onderbouw en
bovenbouw havo/vwo. In de onderbouw zijn de lessen ICT gericht op mediawijsheid en mediagebruik. Onze
leerlingen in de bovenbouw havo/vwo volgen voor informatica een schooleigen programma van modules
waarvan er een aantal verplicht zijn en een aantal gekozen kunnen worden. Onze nieuwe collega heeft in het
proces van ontwikkelen en doorontwikkelen van lesmateriaal een voortrekkersrol. Er wordt zowel theoretisch
als projectmatig onderwijs geboden.
Het Griftland College bereidt leerlingen voor op beroepen die nog niet bestaan. Het is dus zaak ze een voorsprong te geven in het omgaan met digitale middelen. Voor het vak informatica/ICT gebeurt dat binnen het ICT
Lyceum van het Griftland College. Leerlingen in de onderbouw en bovenbouw werken hier aan IT-gerelateerde
onderwerpen, van mediawijsheid en mediagebruik in de onderbouw tot programmeren en innoveren binnen
het vak informatica in de bovenbouw. Informatica is het afsluitende onderdeel van het Griftland ICT Lyceum.
Leerlingen hebben bewust gekozen voor deze richting en zijn bedreven in alle basisvaardigheden die bij informatica van toepassing zijn.
Binnen het onderwijs op onze school heeft IT een stevige plek.
Het Griftland College maakt gebruik van Blended Learning, een mix van e-learning via iPads en andere vormen
van onderwijs, zoals leren uit boeken. Docenten kunnen hun lesstof zo nog beter afstemmen op de leerlingen.
Wij zoeken een nieuwe collega die goed uit de voeten kan met deze vorm van onderwijs en creatieve ideeën
kan uitwerken tot concrete lesstof die past binnen het Blended Learning-concept.
Ben jij een docent die ...
... actief is in het onderzoeken van nieuwe technische mogelijkheden en deze samen met de leerlingen graag
uitwerkt en toepast?
... goed in beeld heeft wat er nodig is om systemen te ontwikkelen, keuzes kan maken uit het enorme aanbod
aan IT-oplossingen en deze vervolgens uit kan rollen?
... onze leerlingen op een inspirerende manier kan onderwijzen?
Stuur ons je CV en een korte motivatiebrief.
Uiteraard zorgen wij voor een werkplek voorzien van middelen die passen bij de eisen die nieuwe ontwikkelingen stellen. Wij ontvangen je reactie bij voorkeur per e-mail op sollicitatie@griftland.nl, t.a.v. de heer
C. Hermans (plaatsvervangend rector). De sluitingsdatum van deze vacature is 9 mei.
Aanvullende informatie: In het schoolplan 2016-2020 stonden gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren centraal.
Het nieuwe schoolplan 2021-2025 houdt deze elementen vast en bouwt ze uit naar onderwijs waarin ruimte is voor
maatwerk en flexibiliteit. Het inwerken van nieuwe docenten is op het Griftland College uitstekend georganiseerd. Twee
schoolopleiders begeleiden de nieuwe collega’s in een intensief programma waarin veel ruimte is voor individuele
begeleiding en intervisie met de groep.
Het Griftland College maakt samen met de Waldheim-mavo deel uit van de stichting CVO Baarn/Soest. In een aantal
gevallen is het mogelijk vacatures op beide scholen te combineren.
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