Volop in beweging
Ben jij communicatief sterk en ondernemend? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Bredero Mavo is een openbare school met mavo en havo onderwijs, tweetalig onderwijs
en sport en dans. De school is gevestigd in een kleurrijk schoolgebouw in het centrum van
Amsterdam-Noord aan het begin van de Noord/Zuidlijn. Het is een inspirerende en
dynamische school, die volop in beweging is.
In de aanpak van het onderwijs staan
communiceren en ondernemen centraal:
samenwerken, onderzoeken, netwerken,
presenteren, creativiteit ontwikkelen en
mediavaardigheden aanleren. Binnen
onze school is dit waar we voor staan en
waar ook jij, als docent voor staat.
Ook vragen wij onze docenten om les te
geven in het Engels aan de leerlingen
die ervoor hebben gekozen om het TTOprogramma te volgen.
De Bredero Mavo gaat verschillende verbindingen aan met de buurt, bedrijven en bewoners.
Het is belangrijk dat docenten middenin de samenleving staan en dit toepassen in de lessen.
De Bredero Mavo deelt het gebouw met het MBO College Noord, waardoor er een goede
samenwerking is ontstaan. Belangrijk is, dat je op de hoogte bent van de laatste
ontwikkelingen binnen het mbo en het hbo, aangezien leerlingen bij ons zowel hun mavo- als
havodiploma kunnen halen.
Leerlingen van de Bredero Mavo leren initiatief te tonen, verantwoordelijk te zijn,
projectmatig te werken, samen te werken, zichzelf uit te drukken en te begrijpen wat anderen
van hen verwachten. Uiteraard verwachten wij dat onze docenten dit ook kunnen én dat zij
het kunnen overbrengen aan de leerlingen.
Onze docenten moeten in staat zijn de leerlingen te laten ontwikkelen op het gebied van
ondernemen en communiceren. Wij denken dat deze twee vaardigheden elkaar versterken
en dat biedt een uitstekende uitgangspositie bij alles wat de leerlingen in de toekomst willen
bereiken. Onze docenten geven de leerlingen een voorsprong op het vervolgonderwijs en de
steeds internationaler wordende samenleving.

Meer informatie over de school?
Bekijk onze website: www.brederomavo.nl
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