Vacature begeleiders voor Bijles – Naschools huiswerkinstituut STUDIE punt
Zoek jij een uitdagende bijbaan? Ben jij christen en heb je een hart voor jongeren die wat extra hulp
kunnen gebruiken op school? Wellicht hebben we een match! Wij willen bij ons huiswerkinstituut een
nieuwe pool opzetten met studenten die bijles willen geven.
Voor de vacature begeleider voor bijles STUDIEpunt zijn wij op zoek naar studenten die het leuk vinden
om bijles te geven aan jongeren die problemen ondervinden bij het leren voor een bepaald vak. Het
gaat veelal om jongeren van het Gomarus College. Daarnaast zijn er veel jongeren die baat hebben bij
stimulerende begeleiding.
De bijles zal je geven op een locatie die in een school van het Gomarus College is gevestigd. Wij zijn
actief op de vestigingen in Groningen, Assen, Drachten en Leeuwarden. Hier werk je vast met één
leerling tegelijk (hoewel je natuurlijk wel meerdere leerlingen per week kan doen). Kortom, een
leuke uitdaging!
Welke functie-eisen zijn er?
 Je bent christen
 Je kan bijles geven in één van de volgende vakken: Wiskunde A, Wiskunde B,






Natuurkunde, Scheikunde, Economie, M&O, Engels of Nederlands op VMBO, HAVO
of VWO niveau.
Je bent een vriendelijk en consequent persoon
Je bent flexibel inzetbaar
Je voelt je verantwoordelijk de jongere(n) een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling
Opleidingsniveau HBO/WO

Wij bieden:




Een bijbaan waarin je bijles kan geven op oproepbasis
Een bijbaan waarbij je bijles gaat geven in de exacte vakken, economische vakken en/ of
talen
De kans om een goede cv op te bouwen

Zomerschool:
 Mogelijkheid om 16 – 27 juli 2018 bijles te geven aan Zomerschool leerlingen.
Zomerschool is een concept dat wordt aangeboden aan leerlingen die niet over zijn naar het
volgende schooljaar en in de zomer extra tijd steken in bepaalde vakken om alsnog over te mogen
gaan. In de twee weken herhalen deze leerlingen voor 1 of 2 vakken de opgegeven stof (door hun
eigen docenten) om aan het eind een toets te maken (gemaakt door hun eigen docenten). Vanuit
school wordt per leerling bepaald wat hij/zij moet kennen en kunnen om alsnog over te gaan. Niet
elke leerling krijgt deze kans, gedurende het schooljaar wordt desbetreffende leerling besproken of
hij/zij deze kans krijgt. Dit heeft ook te maken met de voorwaarden voor de subsidie. Leerlingen
kunnen hiervoor in aanmerking komen doordat ze bijvoorbeeld langdurig ziek zijn geweest;
thuissituatie; niet genoeg hebben gedaan voor één vak maar dat het er wel in zit; van profiel
wisselen; eigenlijk zouden moeten blijven zitten op een dikke onvoldoende; een kernvak ruim
onvoldoende hebben etc. In de ochtend leg je aan een groepje leerlingen een deel van de stof uit,
waarna ze zelfstandig gaan werken. Eind van de middag check je of ze het snappen (d.m.v.
overhoren, oefenopdracht of eigen invulling). Meer informatie wordt verstrekt tijdens de korte
bijeenkomsten.

Sollicitatieprocedure
1. Sollicitatie is altijd mogelijk
2. Vul het sollicitatieformulier in op onze website http://studiepuntnoord.nl/vacatures/
3. Wanneer je op papier geschikt lijkt, word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en bekijken
we of er mogelijkheden zijn om bij ons bijles te komen geven.
4. Bij een positief gesprek kan je als bijles begeleider bij ons aan de slag.

