Tienerschool Sneek staat voor een innovatief onderwijsconcept voor tieners van 10 tot 14 jaar. De
ontwikkelingsfase waarin tieners zich bevinden is bijzonder. Daarom erkennen wij tieners in wie ze
ZIJN en WORDEN. In een sterk veranderende wereld willen we tieners voorbereiden op hun
toekomst. In onze flexibele leeromgeving leren wij samen met oog voor creativiteit, kennis en
(eigen)wijsheid.
3 september 2018 opent Tienerschool Sneek haar deuren voor 34 tieners. We starten met een
nieuwe doelgroep én met een innovatief onderwijsconcept.
Wij zijn voor ons uitvoeringsteam op zoek naar collega’s m/v.

Kun jij: creatief denken, onderwijs ontwikkelen, verbanden leggen, kritisch denken en samenwerken?
Ben jij: reflectief, adaptief, initiatiefrijk en energiek?
Heb jij: een growth mindset, coachingsvaardigheden en pedagogisch didactische vaardigheden?
Wil jij: jezelf blijven ontwikkelen en de visie van Tienerschool Sneek bewaken en doorontwikkelen?
Herken jij jezelf in één of meer van deze rollen:*
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coach
Rekencoach (wiskunde)
Taalcoach (Engels)
Taalcoach (Nederlands)
Onderwijsondersteuner (leerwerkmeester)
Onderwijsondersteuner (onderwijsassistent)
LIO-er
Stagiaire
Anders (organisator, ICT-er, zorgexpert/intern begeleider, etc.)
*Aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties is een pré

Heb je daarnaast een expertise, hobby, bevoegdheid, kwaliteit waarmee je het team kunt
versterken? Neem dit dan vooral mee in je sollicitatie.
Laat ons uiterlijk 15 april 2018 op jouw eigen wijze weten wie jij bent, wat jij kunt en wat jij voor
Tienerschool Sneek wilt betekenen. Je sollicitatie kun je richten aan: info@tienerschoolsneek.nl of
opsturen naar Brédyk 4, 8601 ZD, Sneek, t.a.v. Tienerschool Sneek. Geef duidelijk aan voor welke
rol(len) je solliciteert én hoeveel fte je beschikbaar bent. Voor meer informatie over ons concept kun
je terecht op www.tienerschoolsneek.nl en bij Tinie Sterenborg, directeur passend onderwijs, 0655192395. De vacature wordt intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.
Reserveer alvast 25 april 2018 in je agenda voor een Open Space bijeenkomst, deze maakt deel uit
van de sollicitatieprocedure.

We bieden je een aanstelling met ingang van 1 augustus 2018, voor de periode van een jaar. Een deel
van de aanstelling bieden we je al eerder in verband met de ontwikkeling van het onderwijs,
uiteraard in overleg. Salariëring conform CAO. De vacatures worden zowel intern als extern
opengesteld.
Profiel Coach
Een coach heeft verstand van leren, leerprocessen en sociale processen en is in staat om:
 tieners effectief steun te bieden, te inspireren en sturing te geven in hun ontwikkeltraject,
passend bij de behoefte van de tiener;
 invulling te geven aan de verschillende fasen van onze ontwikkelcirkel; 1
 tieners te leren reflecteren;
 contexten te vinden en te creëren, die ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten mogelijk
maakt
 reflectieprocessen op gang te brengen, op zowel gedrag, persoon en inhoud als op
leerstrategieën;
 een repertoire aan modellen en methodieken op een natuurlijke wijze toe te passen
 coachervaring aan te tonen.
Een rekencoach, taalcoach Nederlands of taalcoach Engels:
 kan coachend lesgeven;
 is specialist en bevoegd op het gebied van rekenen/wiskunde, Nederlands of Engels;
 heeft aantoonbare extra vaardigheden vanuit één specifieke wereld; 2
 voelt zich thuis in alle vijf werelden;
 is bevoegd voor PO en/of VO, een dubbele bevoegdheid is een pré.
 heeft verstand van leren, leerprocessen en didactiek;
 is creatief in het ontwikkelen van onderwijs rondom overkoepelende onderwerpen;
 kan effectief kennis overdragen in betekenisvolle leersituaties.

Profiel Onderwijsassistent/Leerwerkmeester
Een coach/leerwerkmeester:
 kan kleine groepjes tieners in samenwerking en afstemming met de coaches coachend
begeleiden;
 voelt zich thuis in alle werelden;
 heeft aantoonbare extra vaardigheden vanuit een specifieke wereld.

Tienerschool Sneek is een samenwerkingsverband tussen
RSG Magister Alvinus en Odyssee.
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Kijk voor uitleg over de ontwikkelcirkel van Tienerschool Sneek op www.tienerschoolsneek.nl
Kijk voor uitleg over de werelden van Tienerschool Sneek op www.tienerschoolsneek.nl

