OPDC-leerlingen verdienen meer!
Wie daagt onze leerlingen uit om te leren, creëert een goede sfeer in de klas, zorgt
voor duidelijkheid, leert gewenst gedrag aan en laat leerlingen succeservaringen
opdoen?
Het OPDC is een kleinschalige VMBO-school voor leerlingen die nog niet naar het regulier
onderwijs gaan, wegens leer- en ontwikkelingsbelemmeringen. Meer informatie over het
OPDC-Almere en onze organisatie vind je op www.opdc-almere.nl.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar:
Een docent Nederlands voor 0,8 tot 1,0 fte.
Wat verwachten we van je?
 Je hebt affiniteit en ervaring met de doelgroep
 Je benadert de leerlingen positief
 Je bevordert betrokkenheid door activerende didactiek toe te passen
 Je bevordert zelfstandigheid en het omgaan met uitgestelde aandacht
 Je bevordert zelfstandig en samenwerkend leren
 Je reflecteert op het leerproces van leerlingen en op dat van jezelf
 Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de leergebieden en van elkaar
 Je hebt een tweedegraads bevoegdheid (of een Pabo-bevoegdheid en je bent
bereid een aanvullende opleiding te doen).
We werken op het OPDC-Almere met Positive Behaviour Support (PBS): een methode om
gewenst gedrag aan te leren en te bekrachtigen en minimaal aandacht te besteden aan
ongewenst gedrag. Dit doen we door in iedere situatie te benoemen welk gedrag we
verwachten van de leerlingen.
Middels activerende didactiek betrekken we de leerlingen bij de lesstof. Per periode
werken we met een planning van alle vakken.
Gezien de doelgroep zijn we op zoek naar een docent die op een positieve manier contact
maakt met leerlingen, zich flexibel opstelt en bereid is om zich in te werken in PBS en
onze manier van lesgeven.
Wij bieden een dynamisch, positief en gezellig team en begeleiding in het bovenstaande.
Inlichtingen worden graag verstrekt door Carine Slots (directeur): 036-5327456 of
06-47432760.
Reacties kunnen gemaild worden sollicitaties@opdc-almere.nl t.a.v. Marieke van Kuik.
Een dag meelopen maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

