Vacaturenummer:

SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) ZOEKT VOOR HAAR VMBO-LOCATIE HET
GRIENDENCOLLEGE TE SLIEDRECHT PER DIRECT EEN:

DOCENT MEDIA, VORMGEVING EN ICT (MVI),
0,32 FTE-0,5 FTE
Naar wie zijn wij op zoek?
Je bent enthousiast, niet snel uit het veld te slaan en werkt graag met jonge mensen in een dynamisch
team. Een bevoegd docent in Beeldende Kunst en Vormgeving heeft onze voorkeur maar we zoeken ook
iemand die het accent van Beeldende Vormgeving (onderbouw) durft te verleggen naar digitale,
tweedimensionale technieken. In jouw lessen laat je zien wat mogelijk is; je vindt je weg in online
programma’s maar je bent ook thuis in de Creative Cloud van Adobe. Je bent in staat om eerste en
tweedejaars leerlingen enthousiast te maken om te kiezen voor de grafische vakken op onze school.
Je verzorgt ook les aan onze bovenbouwers die hebben gekozen voor het mooie mediaprofiel MVI.
Creativiteit en (digitale) grenzen verleggen gaan hand in hand met structuur bieden en overzicht houden
wat de leerling moet kennen en kunnen aan het einde van klas 4. Kortom; je leidt, verleidt en begeleidt!
De vacature betreft in ieder geval: 4 lessen Media Junior en 4 lessen in de bovenbouw (accenten op
grafisch en interactief). Daarnaast horen we in het gesprek met jou graag wat jij kan bijdragen aan het
verder ontwikkelen van een sterk mediaprofiel voor onze school.
Spreekt dit je aan? We maken graag kennis met jou en jouw ideeën voor deze vakken.
Onze school participeert actief in de regio Drechtsteden als partner in “Sterk Techniek Onderwijs” (STO).
Doelstelling is om meer leerlingen te enthousiasmeren voor techniek. Het Griendencollege wil leerlingen
laten kennismaken met techniek op zo’n manier dat ze ook in hun vervolgopleiding kiezen voor
techniek. We werken nauw samen met andere vo én mbo-scholen om deze doelstelling te realiseren.
Ook mediatechniek wordt als techniek gezien. We bieden ruimte in onze vacature om te participeren in
werkgroepen en in gezamenlijkheid aan deze doelstelling te werken.

Wat bieden wij?
Een kleinschalige vmbo-school in Sliedrecht in de richtingen Media, Zorg, Techniek. Met een aanbod in 5
uitdagende uitstroomprofielen (BWI, D&P, MVI, Z&W en (Tech)mavo) in een leuke en dynamische
leeromgeving. Waar bevlogen en betrokken collega’s de leerlingen kennen en zien. Je ontvangt een laptop
in bruikleen voor gebruik in de interne digitale schoolomgeving.
Informatie
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met Karin Verschoor, via
telefoonnummer 0184- 750 200. Of bekijk onze website https://griendencollege.nl/
Solliciteren
Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je motivatiebrief met actueel cv vóór 26 november
2021 naar Gerrie van Gilst, g.vangilst@spon.nl

