Vacature: Bijbaan
Begeleiders lesprogramma Wetenschap & Technologie primair onderwijs
Het ABC
Het ABC is een bruisend Amsterdams adviescentrum voor het onderwijs met landelijke
zichtbaarheid. Met hoofd, hart en handen richten we ons op continue kwaliteitsverbetering
in het onderwijs en willen we alle kinderen de beste kansen geven. Met ruim honderd
deskundige kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, taal-/reken- en
gedragsdeskundigen zorgen we elke dag weer dat alle talenten optimaal worden benut.
Altijd in de context van de school, de leerkracht, de leerling en de ouders. Onze klanten en
partners zijn scholen binnen het PO. Daarnaast zijn er ook samenwerkingsverbanden met
gemeentes, universiteiten en ministeries.

De Vacature
Sinds dit jaar is Het ABC in Amsterdam gestart met een bijdrage aan innovatie in het
onderwijs met een programma Wetenschap & Technologie (W&T). Dit onderwijsprogramma
beoogt basisschoolleerlingen in contact te brengen met wetenschap en technologie. Bij deze
lesprogramma’s is er aandacht voor vaardigheden als ontdekken, ontwikkelen en
samenwerken en wordt er op andere wijze aandacht gegeven aan taal en rekenen.
Ook willen we met deze lesprogramma’s scholen ondersteunen die kampen met een
lerarentekort, zoals de scholen van STWT die in december een week lang de deuren sloten.
Het lerarentekort vraagt om innovatie in het onderwijs, bijvoorbeeld met de inbreng in het
onderwijs van een andere professional. In Amsterdam Nieuw-West is dit ook noodzaak om
scholen open te kunnen houden. Studenten en hun inbreng van de wetenschappelijke blik is
zeer welkom.

Wij vragen
Studenten als begeleider van het lesprogramma Wetenschap & Technologie op diverse
scholen voor primair onderwijs in Amsterdam.
De lesprogramma's zijn nieuw. Het zijn inspirerende en actieve lessen waarin kinderen leren
hoe moderne technologie werkt en daarnaast leren ze vaardigheden zoals onderzoeken,
ontwerpen en samenwerken. Zo draag je bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan
innovatie in het onderwijs.
Het lesprogramma en de uitvoering wordt geleid door een onderwijsadviseur van Het ABC.
Deze adviseur heeft een lesbevoegdheid. Van de student wordt gevraagd de adviseur te
ondersteunen en groepjes leerlingen te begeleiden bij de uitvoering van het lesprogramma.
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Wij beginnen met de scholen van de Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) in Amsterdam
Nieuw-West.
Het gaat om een lesprogramma van 3 uur of flexibel aan te sluiten bij de wens van de school.
Je kunt als begeleider één of meerdere lesprogramma’s verzorgen. Daarnaast is er inzet
nodig in de organisatie van de uitrol op meerdere scholen in Amsterdam.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•
•

€15,- per uur, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor belastingafdracht
Ervaring opdoen in het primair onderwijs
Ondersteunen bij de uitvoering van het lesprogramma Wetenschap & Technologie
Borgen van het lesprogramma W&T
Uitrol van het lesprogramma over meerdere scholen
Ervaring opdoen in het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
Een bijdrage aan het steunen en ontzorgen van leerkrachten
Een bijdrage aan het open kunnen houden van de basisschool

Interesse?
Als dit wat voor je is neem dan contact op met P&O van Het ABC. Je kunt dit het beste doen
door een korte motivatie (en CV) te sturen naar Carla Groen ovv “begeleider W&T - bijbaan”
naar werkenbij@hetabc.nl Wij zorgen dat er dan snel contact met je wordt opgenomen. Wil
je extra informatie dan kun je contact opnemen met Geke Bakker 06 15 44 64 92.
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