Wervingsreserve wetenschapsvakken Steinerschool Lier
Functieomschrijving:
Voor de Middelbare Steinerschool in Lier zijn wij op zoek naar een wervingsreserve voor de
wetenschapsvakken, mogelijk voor september 2020.
We zoeken twee geëngageerde wetenschappers die bereid zijn om zich in te werken in onze
wetenschappelijke projecten om enthousiasme voor wetenschappen, hun vakkennis, over te
brengen aan onze leerlingen.
Het totaal van de gevraagde jobs bedraagt 32/20 uren voor vaklessen en het zo genoemde
periodeonderwijs voor de vakken fysica, wiskunde, chemie en biologie.
U hebt kennis van en of ervaring in de Steinerpedagogie of u bent bereid zich in de
Steinerpedagogie te verdiepen middels opleiding en studie.
Profiel:
Je beschikt over een master of bachelor diploma in één van de gevraagde wetenschappen.
Je bent een teamspeler en bereid eigen lesmateriaal te ontwikkelen aan de hand van de
leerplannen.
Jobgerelateerde competenties:
Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken.
Het leerlingenvolgsysteem invullen, de vestigingsdirectie, collega's en ouders informeren
tijdens klassenraden, oudercontactavonden.
Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, toetsen voorbereiden en coördineren.
Pedagogische en technische informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren.
Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen. Instaan voor vervangingen.
De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels
controleren.
Een of meerdere vakken aanleren.
Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen.
Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren middels
testen, huistaken.
Deelnemen en ondersteunen van evenementen gerelateerd aan het onderwijsproject.
Aanbod:
Een job vol uitdagingen, mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van de eigen talenten.
Je neemt deel aan een schoolbeweging die in het ASO een brede en wetenschappelijke
aanpak nastreeft. Je leert je onderwijspraktijk zelfbewust aan te pakken.
Een hecht team dat uitkijkt naar je komst.
Uitstekende aanvangsbegeleiding.
Een kleinschalige en groeiende school met 200 leerlingen, waarvan ongeveer 100 in het ASO.
De persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat in ieder vak centraal.
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