Ben jij onze nieuwe TOPdocent die, met jouw kennis en vaardigheden, leerlingen helpt hun vmbo TL- havo- of vwo-diploma te
behalen?
IVIO@School zet afstandsonderwijs in, om daarmee scholen te ondersteunen bij het bieden van onderwijs op maat. Onze missie
is: IVIO@School streeft ernaar dat iedere leerling onderwijs volgt.
Met een klein en hecht team van o.a. onderwijskundigen, adviseurs, administratieve ondersteuning en enthousiast team van
docenten op afstand, zetten wij ons dagelijks in om op onderwijsgebied het onhaalbare haalbaar te maken. We zijn ambitieus,
resultaatgericht en handelen telkens in het belang van de leerling.
Per ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een:
Docent afstandsonderwijs wiskunde 1e graad (0,5 fte)
Als docent afstandsonderwijs werk je op onze kantoorlocatie in Lelystad. Gezien de aard van de werkzaamheden, gaat het om
invulling van 5 halve dagen per week. In deze rol vervul je een dynamische functie en verricht je verschillende taken die passen
bij jouw kennis van het vakgebied.
Werk je bij IVIO, dan kies je voor een innovatieve manier om leerlingen individueel te begeleiden, door middel van de door ons
ingerichte digitale systemen, met als doel leerlingen voor te bereiden op het staatsexamen. Binnen het vak van afstandsdocent
is creatieve communicatie de sleutel tot succes. Naast jouw taken als begeleidend docent ben je tevens verantwoordelijk voor
de vakinhoudelijke ontwikkeling. Je vervult op termijn de rol van ‘vakgroepcoördinator’ en bent de schakel tussen de
onderwijskundigen op kantoor en alle vakcollega’s die op afstand werken.
Profiel:
Je bent avontuurlijk, een out-of the-box-denker en proactief;
Je hebt ruime ervaring met het vak wiskunde en je bent uitstekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
(vakinhoudelijk en didactisch);
Je bent in het bezit van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid wiskunde;
Je bent pc-vaardig; uitstekende kennis van Office 365, Teams, Zoom en Skype of je maakt nieuwe programma’s snel eigen;
Je kunt online onderwijs ontwikkelen; een digitale leeromgeving inrichten en passend lesmateriaal ontwerpen;
Je kunt leerlingen online activeren en begeleiden. Het geven van online lessen vind je leuk, uitdagend en je kunt diverse
tools inzetten zoals Lesson Up, Socrative e.d. Ook het maken van online toetsen is voor jou geen enkel probleem;
Ervaring met het speciaal voortgezet onderwijs en ervaring met staatsexamens is zeker een pré;
Je woont binnen een straal van maximaal 35 kilometer van Lelystad of bent bereid te verhuizen.
Wat bieden wij:
Een jaarcontract met uitzicht op een vaste overeenkomst.
Een functie binnen een klein en enthousiast team met een informele sfeer waar ruimte is voor jouw inbreng en creativiteit;
Ruimte voor eigen ontwikkeling en ruime mogelijkheden voor professionalisering door het volgen van opleidingen en
trainingen;
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en heeft de vacature jouw interesse gewekt? Dan zien wij jouw sollicitatie met
belangstelling tegemoet! Mail jouw motivatiebrief en cv voor 23 april naar: hans.van.den.hurk@ivio.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Hans van den Hurk, docentencoördinator IVIO@School: 06-30322937.
Zie ook onze website: www.ivioschool.nl

