
Het Stedelijk Lyceum Kottenpark is in verband met vervanging op zoek naar een of
meerdere enthousiaste en gedreven collega’s voor het geweldige vak

aardrijkskunde Heb je een 2e graads bevoegdheid of ben je in de
afrondende fase van je studie? Ben je beschikbaar voor de weken 2, 3 en 4 en voor de
weken 14 en 15 van 2022 voor 23 lesuren? Deze uren mogen ook verspreid worden
over meerdere kandidaten. De weken kunnen enigszins nog afwijken, het is een
indicatie, het gaat namelijk om vervanging ivm geboorteverlof.

Ben je…

✔ in staat om een klas middelbare scholieren in beweging te zetten en om jouw passie voor
het vak aardrijkskunde over te brengen;
✔ een echte aardrijkskunde-topper;
✔iemand die zich goed kan inspelen op de leefwereld van onze leerling;
✔ een motivator die leerlingen inspireert en uitdaagt;
✔ iemand die weet dat het docentschap uit meer bestaat dan alleen het verzorgen van lessen,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!

Dan ga je…

✔ lesgeven in de bovenbouw havo/vwo en het allerbelangrijkste, werken in een tof team dat je
met open armen ontvangt!;
✔ leerlingen kansen bieden om samen verder te komen;
✔ onderdeel uitmaken van een betrokken, enthousiast en collegiaal team.

Je nieuwe werkomgeving

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor
praktijkonderwijs, internationale schakelklassen, vmbo, havo, atheneum en gymnasium met
zo’n 3.300 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!

Vacature: 183 docent aardrijkskunde 2de grds



Kottenpark

Kottenpark is een school voor havo, atheneum en gymnasium en zij werkt samen met allerlei
instituten in binnen- en buitenland. Onze focus ligt op wetenschap en cultuur. Er is een
geprofileerd gymnasium vanaf de brugklas, een bèta-profilering met aandacht voor exacte
vakken. Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in ons rooster. Kottenpark is daarnaast
een cultuurprofielschool waar je als leerling op actieve en boeiende manier kennis maakt met
kunst en cultuur.

Wat bieden wij?

Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring. Tevens ontvang je een eindejaarsuitkering,
8,33% vakantietoeslag, uitstekende pensioenregeling, reiskostenvergoeding, korting op premie
ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering en diverse andere voordelen.
Ook wordt een chromebook ter beschikking gesteld.

Solliciteren!

Je kunt je sollicitatie mailen naar pz@hetstedelijk.nl t.a.v. Gerrie Lansink. Voor meer informatie
over deze vacature kun je contact opnemen met Laura Wildemann teamleider kottenpark via
telefoonnummer 053-4821200.

Het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de
aanstellingsprocedure.

Vacature: 183 docent aardrijkskunde 2de grds


