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Wie zijn wij?

Stichting SMARTS onderwijs is een initiatief van vier geneeskundestudenten aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam. De stichting levert een bijdrage aan het plusklasonderwijs op basisscholen in
Amsterdam en omgeving. SMARTS biedt leerlingen van groep 5 tot en met 8 medisch gerelateerd
onderwijs aan met als doel hen te prikkelen en hun interesse in de medische wetenschap te wekken.

De vacature

Voor een periode tussen januari en maart (2022) zijn wij opzoek naar enthousiaste studenten
Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Gezondheid & Leven, uit het tweede jaar of hoger,
die les willen geven aan plusklasleerlingen op basisscholen in Amsterdam. De lessen zullen gegeven
worden op maandag-, dinsdag of vrijdagochtend en duren 2-3 uur per les. Het is uiteraard een
vereiste om beschikbaar te zijn op één van de genoemde dagdelen. Omdat de lessen gegeven worden
op basisscholen, is het van belang dat je goed bent in de omgang met kinderen.

Voorafgaand aan de nieuwe lesperiode, zal er een informatieavond plaatsvinden met betrekking tot
de praktische zaken rondom de lessen. De exacte datum van de informatieavond is nog niet bekend,
maar zal tijdens de sollicitaties benoemd worden! Tijdens de informatieavond zullen de lesmodules
grondig worden doorgenomen en zal er een didactische les worden gegeven. Het is derhalve
verplicht om tijdens deze avond aanwezig te zijn.

Daarnaast is het van belang dat de SMARTS-lessen goed voorbereid worden. Dit vergt natuurlijk enige
tijd. Per week zal je ongeveer drie uur kwijt zijn aan lesgeven en daarnaast ben je ongeveer één uur
per week kwijt aan de voorbereiding van de lessen.

De scholen en roosters

Samen met de scholen- en studentencoördinator van SMARTS ben jij met jouw maatje
verantwoordelijk voor één klas. Dit houdt in dat je met jouw duo één keer per week de lessen zal
geven en dat je hierbij nauw contact hebt met de betreffende coördinator. De coördinator zal jullie
helpen en ondersteunen waar nodig is. Tevens zal er tijdens de eerste les een coördinator van
SMARTS aanwezig zijn.

De school zal vanaf de Vrije Universiteit te Amsterdam goed bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer. Omdat wij, studenten, gebruik maken van een gratis ov-chipkaart, worden reiskosten niet
vergoed.

Het is uiteraard verplicht om op elke lesdag aanwezig te zijn!

* De exacte lesdata zullen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt. De lessen zullen in ieder geval
worden gegeven in een periode van zes weken tussen de voorjaarsvakantie en meivakantie (regio
Noord). Er zal (per duo) één les per week worden gegeven, die in dit geval dus zal plaatsvinden op een
maandag-, dinsdag- of vrijdagochtend.
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Geïnteresseerd? Stuur dan je CV en motivatie uiterlijk 5 December naar info@smartsonderwijs.nl.
Nog vragen? Schroom niet om ons te mailen of een berichtje te sturen op Facebook (SMARTS
Onderwijs) of Instagram (@smartsonderwijs)!


