Compaen VMBO zoekt per 1 mei of zo snel mogelijk daarna een

onderwijskundig ICT-er/ instructeur A
voor 1,0 FTE
Over de school
Compaen is een openbare school. Dit houdt in, dat de school open staat voor elke leerling
ongeacht herkomst of levensbeschouwing. Wij gaan respectvol met elkaar om en binnen de
school heerst een prettige werksfeer.
De visie van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’. We benutten elkaars kwaliteiten
en leren en werken in een inspirerende omgeving. Iedere leerling kan zijn of haar talenten
ontdekken en zo het beste uit zichzelf halen.
Wij geven vernieuwend onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen. We passen
bij toetsing RTTI toe om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van onze leerlingen op de vier
verschillende beheersingsniveaus.
Naast het vaste curriculum hebben wij een breed aanbod aan projecten die bijdragen aan een
brede ontwikkeling op het gebied van cultuur en sport.
Functieomschrijving
De onderwijskundig ICT-er is verantwoordelijk voor het bedenken en opzetten van activiteiten
met als doel het verbeteren van het ICT-onderwijs, de mediawijsheid en de digitale geletterdheid
van leerlingen, hun ouders, docenten en directie. De onderwijskundig ICT-er ondersteunt het
toepassen van digitale educatieve software.
Functie-eisen
• functioneert op niveau mbo-hbo;
• is leerbaar en reflectief;
• heeft ICT-vaardigheden op mbo- of hbo-niveau;
• heeft liefst een onderwijsbevoegdheid;
• is (of wordt) gecertificeerd op het gebied van mediawijsheid en digitale geletterdheid;
• heeft kennis van recente ICT-ontwikkelingen in het onderwijs.
Duur aanstelling
Het betreft een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op vast.
Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau wordt deze functie gewaardeerd in schaal 7
conform de cao VO.
Wij bieden goede studiefaciliteiten en investeren in begeleiding van nieuwe en studerende
collega’s.
Contactpersoon
Eventuele vragen kunt u richten aan de directeur, dhr. F.Klijzing, via de mail
f.klijzing@compaenvmbo.nl of telefonisch 075-6126303.
Solliciteren
U kunt uw sollicitatie richten aan mw. M. Joosten, via m.joosten@compaenvmbo.nl.
Sluitingsdatum 3 maart 2017.
OVO Zaanstad verzorgt openbaar voortgezet onderwijs (van praktijkonderwijs tot en met gymnasium) aan 6680 leerlingen op
zeven scholen in Zaanstad, elk met hun eigen cultuur en historie. Deze diversiteit stelt OVO Zaanstad in staat om alle leerlingen
in hun directe omgeving kwaliteitsonderwijs te bieden dat optimaal aansluit bij de mogelijkheden en wensen.

