Locatie College Zuid is vanwege vervanging per direct op zoek naar een:

Docent geschiedenis 2e graads
(0,3333 FTE)

Ben je?
●
●
●
●

een daadkrachtige en enthousiaste docent die van een uitdaging houdt
iemand die wil bijdragen aan een optimale ontwikkeling van leerlingen
iemand met coachende vaardigheden
enthousiasmerend naar leerlingen en collega’s

Heb je?
●
●

een tweedegraads bevoegdheid geschiedenis of ben je in de afrondende fase van je studie
affiniteit met vmbo-tl leerlingen

Dan ga je:
●
●
●

lesgeven aan Mavo klassen leerjaar 3 en 4
onderdeel uitmaken van een betrokken, enthousiast en collegiaal team
deel uitmaken van een team dat bereid is op positieve wijze samen te werken aan
onderwijsvernieuwing en verbetering

Vacature: 973 docent geschiedenis 2e graads

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!
College Zuid
Je gaat deel uitmaken van een betrokken en bevlogen team. Een team dat bereid is om op positieve wijze
samen te werken aan onderwijsontwikkeling en -verbetering en het ontwikkelen van vakoverstijgende
projecten. Mede door het tweetalig onderwijs heeft College Zuid een netwerk met buitenlandse middelbare
scholen.
Op College Zuid dagen wij leerlingen uit om hun mavo, havo of atheneum diploma te halen. Wij laten
leerlingen kennismaken met andere mensen en culturen. Ze over grenzen heen te kijken en kennis te maken
met de wereld buiten Enschede en Nederland.

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

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

Wil je meer weten over de functie?
Dan kun je contact opnemen met Judith Prakken, teamleider , via telefoonnummer (053) 482 11 62.

Vacature: 973 docent geschiedenis 2e graads

