Het Stedelijk Vakcollege is per direct tot en met mei 2019 op zoek naar een:

Docent rekenen (vervanging)
(0,4 fte)

Ben je…
●
●
●
●
●
●

enthousiast over het werken binnen het vmbo
in staat leerlingen te motiveren voor het vakgebied rekenen
degene die de koppeling weet te maken met theorie en de beroepspraktijk
een daadkrachtige en enthousiaste docent die van een uitdaging houdt
in staat om met vmbo leerlingen van 12 t/m 17 jaar te werken
ondernemend en flexibel

Heb je…
●
●
●
●
●

een 2e graads bevoegdheid of ben je studerende hiervoor, óf een relevante rekenopleiding
ervaring als docent
affiniteit met de doelgroep
geduld en lef
natuurlijk overwicht

Dan ga je…
●
●

werken in een enthousiast team en een mooie werkomgeving
kennis maken met leerlingen die jou hard nodig hebben

●

werken in een innovatieve werkomgeving

Vacature: 962 docent rekenen

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!

Het Stedelijk Vakcollege
Het Stedelijk Vakcollege is een school voor echte ‘doeners’ die het leuk vinden om te leren in de praktijk. Al
vanaf het eerste schooljaar is er ruimte voor 10 praktijkuren in het rooster. Er zijn twee Vakcolleges onder één
dak, namelijk het Vakcollege Mens en Dienstverlenen en het Vakcollege Techniek en Vakmanschap. Leren op
Het Stedelijk Vakcollege gebeurt niet alleen in de klas. Vanaf de 1e klas steken leerlingen al veel op van de
(familie)stages en de uitstapjes naar bedrijven en vervolgopleidingen.

Wat bieden wij?
Een aanstelling als docent LB. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 4071,- bij een
volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering.
Tevens wordt een chromebook ter beschikking gesteld.

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 R. Otten, teamleider Het Stedelijk Vakcollege, tel. (053) 4821302

Vacature: 962 docent rekenen

