Stichting Ontdeklab Peel en Maas is op zoek naar een

Vakleerkracht techniekonderwijs
(0,4FTE)
Waar ga je werken?
Het Ontdeklab is een samenwerkingsverband van Primair Onderwijs (po), Voortgezet Onderwijs (vo),
gemeente en bedrijfsleven dat als doelstelling heeft interesse en instroom in technische
georiënteerde (vervolg) opleidingen en beroepen te bevorderen. Dit door aan te sluiten bij de
leerlijnen vanuit het po en vo en de behoeften van het lokale bedrijfsleven, waarbij deze partners
actief betrokken dienen te worden bij dit proces. Het Ontdeklab is daarmee de schakel voor de
doelgroepen po en vo en draagt bij aan een verbeterde aansluiting tussen het primair- en
vervolgonderwijs enerzijds en de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven anderzijds. Het Ontdeklab
functioneert onder andere als laboratorium voor Leren Onderzoekend en Ontwerpend Leren (LOOL).
Voor alle leerlingen bieden we uitdagend onderwijs op de eigen onderwijslocaties van po en vo.
Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een ambassadeur welke deel uit gaat maken van het Prisma techniekteam. Je
gaat mede zorgdragen dat het techniek onderwijs binnen Prisma naar een hoger plan wordt getild.
Je hebt een hands-on mentaliteit waarmee je in samenwerking met het lokale bedrijfsleven
aansluiting vind op de belevingswereld van kinderen. Concreet betekent dit ondersteuning in de
diverse klassen van po en (onderbouw) vo, het onderhouden van relaties met het lokale bedrijfsleven
en het opzetten van projecten met als doel leerlingen enthousiast te krijgen voor techniek in brede
zin en hun een beeld te geven van de innovaties op dit gebied. Doel is tevens de andere basisscholen
van de gemeente Peel en Maas bij het mobiele Ontdeklab te betrekken en hier activiteiten te gaan
verrichten
Ben je een kandidaat met een onderwijsbevoegdheid in po en/of vo, met een hart voor techniek?
Aarzel niet en solliciteer!
Meer informatie over het Ontdeklab vindt je hier: www.ontdeklabpeelenmaas.nl
Werkzaamheden:
Draagt mede zorg voor een doelgericht (techniek) aanbod voor het gehele primair onderwijs
in de gemeente Peel en Maas (voor Prisma i.s.m. techniekteam Prisma);
Regelt de jaarplanning van het techniek aanbod;
Ondersteunt en begeleid samen met de leerkracht de technieklessen in de klas;
Draagt zorg voor het beheren, onderhouden en waar nodig uitbreiden van materialen (o.a.
de ontdekkisten);
Heeft contact met bedrijven voor klasbezoeken passend bij projecten/lessen
Zorgt voor behouden en uitbreiding van het netwerk van betrokken bedrijven
Maakt gebruik van social media voor verspreiding van foto’s en filmpjes
De werkzaamheden vinden plaats op locatie po en/of vo gemeente Peel en Maas.
Vaardigheden:
Affiniteit met techniek
Werkt graag met kinderen in zowel po als vo (met name de onderbouw vo)
Is bekend met onderzoekend en ontwerpend onderwijs
Communicatief vaardig

-

Hands-on mentaliteit
Plannen en organiseren

Wat vragen wij?
Onderwijsbevoegdheid voor po of vo (of studerende daarvoor)
Verklaring omtrent gedrag
EHBO-diploma of bereidheid dit te halen
De inschaling zal conform CAO PO plaatsvinden op basis van opleiding en ervaring.
Mocht je inhoudelijke vragen hebben, twijfel niet en neem contact op met Wouter Welbers,
coördinator techniekteam Prisma via 077-3061062 of wouterws@deliaan.nl Zijn er vragen over de
procedure? Deze kun je stellen aan Femke Koch, Hoofd P&O 077-3079748 of via femke@prismaspo.nl.
Solliciteren & sluitingsdatum
Wij ontvangen je motivatiebrief en c.v. graag uiterlijk 7 juli a.s. via hr@prisma-spo.nl o.v.v. vacature
techniekteam. De selectiegesprekken worden z.s.m. daarna ingepland.

Deze vacature wordt opengesteld voor zowel in- als externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid
hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. De sollicitatiecode behorende bij artikel
11.8 CAO PO maakt integraal onderdeel uit van deze procedure.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

