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College Zuid is met ingang van het nieuwe schooljaar  op zoek naar een: 

docent aardrijkskunde 2e graads 

0,4 – 0,64 FTE 

Ben je? 

● iemand die het als een uitdaging ziet leerlingen te boeien voor je vak  

● in staat om verbinding te maken met leerlingen van verschillende leerjaren  

● vernieuwend en werk je graag vak- en afdelingsoverstijgend, zowel zelfstandig als in teamverband   

● iemand met coachende vaardigheden 

● een teamspeler met een positieve instelling 

● bekwaam om les te geven in het Engels of bereid om je hierin te scholen 

 

Heb je? 

 

● een tweedegraads bevoegdheid aardrijkskunde 

● plezier in je werk en aandacht voor de individuele leerling 

● goede vaardigheden in klassenmanagement 

 

Dan ga je: 

 

● werken op een school die het verkleinen van kansenongelijkheid hoog op de agenda heeft staan 

● weken op een school met een internationaal karakter  

● deel uitmaken van leerteams, die vormgeven aan de onderwijsontwikkeling  van de school 

● onderdeel uitmaken van een betrokken, enthousiast en collegiaal team 
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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! 

College Zuid 

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. Wij laten leerlingen over grenzen heen kijken en 

kennis maken met de wereld buiten Enschede en Nederland.  Mede door het tweetalig onderwijs heeft 

College Zuid een netwerk met buitenlandse middelbare scholen, waarmee jaarlijks in verschillende leerjaren 

uitwisselingen worden georganiseerd. Naast het internationale karakter van de school biedt College Zuid 

leerlingen de kans hun sporttalenten te ontdekken en ontwikkelen.  

Wat bieden wij? 

Je wordt aangesteld als docent LB. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 4301,- 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 Ralph Strijland,  teamleider via telefoonnummer 053-4821142 of 06-

48817133. 

mailto:pz@hetstedelijk.nl

