
 

Vacature 956 docent Frans  

 
De Stedelijke Mavo is met ingang van zo spoedig mogelijk  op zoek naar een: 

 

 

docent Frans 2e graads 
 (0,0741 FTE;  2 lesuren) 

 

 

 

 

 

Ben je… 

● in staat leerlingen te motiveren voor het vak Frans 

● een ervaren, daadkrachtige en enthousiaste docent die van een uitdaging houdt 

● iemand met goede sociale vaardigheden 

 

 

Heb je… 
 

● een relevante 2de graads bevoegdheid Frans of studeer je hiervoor 

● plezier in het werk en aandacht voor de individuele leerling 

● ervaring als docent 

 

 
Dan ga je… 

 

● werken in een enthousiast team 

● Frans geven aan een mavo-klas 

● kennis maken met leerlingen die jou hard nodig hebben  

 

 
 

 

 



 

Vacature 956 docent Frans  

 

 

Je nieuwe werkomgeving 
 

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor praktijkonderwijs, vmbo, 

havo, atheneum en gymnasium met zo’n 3.600 leerlingen. Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen 

dat iedereen welkom is, ook dat iedereen evenveel kansen krijgt en op een gelijke manier wordt behandeld. 

Of je als leerling nu goed kunt leren, creatief, sociaal of een echte sporter bent, we helpen je groeien en 

ontwikkelen tot een zelfbewust persoon. Samen met jou willen wij het verschil maken en werken aan het 

‘later’ van onze leerlingen! 
 

De Stedelijke Mavo 
 

Met het onderwijs op De Stedelijke Mavo willen wij grenzen verleggen. We denken niet graag in beperkingen, 

maar in mogelijkheden. Goede vaklessen vormen het fundament van De Stedelijke Mavo. Met de kennis die 

leerlingen daar opdoen, leren zij relaties te leggen met de maatschappij en hun toekomst. Wij willen dat 

leerlingen bij ons groeien in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Daarvoor geven 

wij richting, ruimte en ondersteuning. De Stedelijke Mavo is een toekomstgerichte school. We laten onze 

leerlingen kennis maken met beroepen en vervolgopleidingen. Zodat zij aan het einde van de schoolloopbaan 

goed voorbereid zijn op hun toekomst. 

 

Wat bieden wij? 
 

Een aanstelling als docent LB. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 4071,00 bij 

een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering. 
 

Enthousiast geworden? 
 

Je kunt je sollicitatie mailen naar pz@hetstedelijk.nl , t.a.v. Gerrie Lansink.  

Wil je meer weten over de functie? 
 

Dan kun je contact opnemen met Martijn Sijtsma, teamleider De Stedelijke MAVO via telefoonnummer 

(053) 4821284. 

 

mailto:pz@hetstedelijk.nl

