Profielschets van een collega op het
Eligant Lyceum
Je rollen en verantwoordelijkheden
Op het Eligant Lyceum vervul je drie rollen. Als vakdocent ben je
verantwoordelijk voor het leren en de voortgang van het leren van je
leerlingen. Als coach ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
jouw coachleerlingen. Als lid van het team ben je, samen met de andere
teamleden, verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van het
onderwijs op het Eligant.

Je inzet en beschikbaarheid
Op je werkdagen ben je van 08.00 uur tot 16.30 uur beschikbaar op
school (0,2 fte per dag). Bij een volledige baan (1659 klokuren) geef je
als docent ongeveer 630 klokuren les, verzorg je als coach dagstarten
(ongeveer 60 uur op jaarbasis) en begeleid je je coachleerlingen (7 uur
per leerling op jaarbasis).

Gewenste eigenschappen
Onze ideale Eligant-collega:
⎯ is pedagogisch sterk (relatie gaat voor prestatie);
⎯ kan coachen en coachend lesgeven (eerst coach, dan docent);
⎯ is ervaren in het organiseren van onderwijs vanuit leerdoelen (of
wil dat leren);
⎯ is zorgvuldig in het onderhouden van contact (zowel binnen het
team als met leerlingen en ouders);
⎯ communiceert helder;
⎯ is in staat naar zichzelf te kijken (onder begeleiding van een
collega-coach);
⎯ is leergierig en blijft zichzelf en de vormgeving van het onderwijs
ontwikkelen;
⎯ is flexibel en een teamspeler;
⎯ heeft humor 😊.

Ons team
Je krijgt er ook zeker iets voor terug. Als je bij ons komt werken, krijg je
de unieke kans om mee te werken aan de vormgeving van een nieuw en
uniek onderwijsconcept. We doen dit samen met onze leerlingen. Wij
zijn ervan overtuigd dat het onze rol is om positieve relaties te
ontwikkelen binnen de groep (dit geldt zowel voor de groep leerlingen
als voor het team waar we zelf deel van uitmaken). Er is een klimaat
waarin wij iets voor elkaar overhebben en willen samenwerken. We
werken samen aan het vergroten van onze collectieve professionaliteit.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail aan
onderwijscoördinator Elise Altena (e.altena@eligant.nl).

