Vacature Trudo Weekendschool
Wil jij kinderen kansrijker maken?
Wij zoeken een jaarcoördinator met lief en lef, een teamplayer met
organisatietalent.
(20 uur met ingang van juni 2021)
Een onderwijshart op zondag
De Trudo Weekendschool is een ‘school’ voor leergierige kinderen uit de impulswijken van Eindhoven in de leeftijd van
10 tot 14 jaar. Wij bieden hen een meerjarig educatief ontwikkeltraject (drie jaar, 30 zondagen per jaar) gericht op
horizonverbreding en versterking van sociale en persoonlijke vaardigheden.
We laten onze leerlingen kennismaken met verschillende beroepen en vakgebieden. Gastdocenten op vrijwillige basis,
met een passie voor hun vak, geven op zondag de leerlingen een inkijkje in hun beroep en vakgebied. De Weekendschool
werkt met een klein team van onderwijsprofessionals (jaarcoördinatoren) en met een groot team van vrijwilligers en
gastdocenten. We zijn een gesponsord initiatief en meedoen is gratis voor de deelnemende leerlingen.
Wat ga je doen?
Op zondag (8 uur) :
Je zorgt op zondag voor een fijn en veilig leerklimaat. Je maakt van elke leszondag een super interessante en fijne dag.
Je stuurt de lessen en de leerlingen op zondag aan.
Je verzorgt de verslaglegging van de zondag in het logboek.
Doordeweeks (12 uur) :
Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, coördineren, vormgeven en evalueren van het lesprogramma.
Je stemt het lesprogramma af met het team.
Je werft en begeleidt de gastdocenten.
Zondag is je vaste werkdag, de overige werkdagen kun je in overleg afstemmen.
Wie ben jij?
Je kunt snel schakelen en makkelijk organiseren.
Je handelt zelfstandig en professioneel en je staat stevig in je schoenen.
Je communiceert makkelijk met leerlingen, ouders, vrijwilligers, gastdocenten en het onderwijsveld.
Je bent 30 zondagen per jaar beschikbaar (in de schoolvakanties zijn de zondagen vrij).
Je hebt affiniteit met de groeimindset en kunt die overbrengen op de leerlingen.
Je bent verantwoordelijk voor de didactische en pedagogische kwaliteit van het onderwijs.
Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met kinderen (10 tot 14 jaar) en het werken met groepen.
Wat bieden we jou?
Een klein team met enthousiaste collega’s.
Een werkplek met maatschappelijke relevantie.
Een klas met supergemotiveerde leerlingen. In deze video vertellen ze je graag zelf wat meer:
https://www.youtube.com/watch?v=kazKHuzAemU&t=6s
We zijn op zoek naar een collega met een HBO werk- en denkniveau en een agogische, pedagogische of didactische
opleiding. We verzoeken je vriendelijk om alleen te reageren als je aan dit profiel voldoet.
Geïnteresseerd?
We gaan graag met je in gesprek. Mail je sollicitatiebrief en C.V. naar Lisa Cipriano; lisa@trudoweekendschool.nl
Voor de functie van jaarcoördinator geldt een startsalaris van €2537 bruto op basis van 40 uur. Je wordt ingeschaald naar
ervaring. Een zondag meelopen is onderdeel van de sollicitatieprocedure. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in meijuni 2021.

