
Tienercollege Florès
een school voor 10-14 jarigen

Tienercollege Florès  is in verband met het nieuwe schooljaar op zoek naar een:

docent Frans 2de grds
(0,29-0,37 FTE; 8-10 lessen)

Ben je…
● een docent die zijn hart heeft liggen bij leerlingen in de leeftijd van 10-14 jaar
● een docent die de persoonlijke leerlijn van de leerling erg belangrijk vindt
● een docent die graag werkt in een vernieuwende en veranderende

(leer)omgeving

Kun je…
● handelen met pedagogisch tact
● differentiëren op niveau
● zelf initiatief nemen
● goed samenwerken in een klein teamverband

Heb je…
● een bevoegdheid Frans 2de graads  of ben je in de afrondende fase

van jouw studie
● kennis van executieve functies

Dan ga je…
● onze leerlingen voorbereiden op de overstap naar leerjaar 3 van het voortgezet

onderwijs
● in korte tijd een functionele en constructieve band opbouwen met een groep

jongeren, die jouw hulp en ondersteuning hard nodig hebben.
● leerlingen ondersteunen bij de doelen die zij voor zichzelf gesteld hebben
● voor jouw vak een niveau-advies formuleren
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Je nieuwe werkomgeving
Tienercollege Florès is een samenwerking tussen Het Stedelijk Lyceum en basisschool La
Res en is gehuisvest aan de Dotterbloemstraat 75. Tienercollege Florès is een zogenaamde
10-14 locatie. Hiermee bedoelen we dat deze bestemd is voor 10 tot 14 jarigen. Leerlingen
uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs
volgen hier onderwijs. Dit schooljaar zijn we gestart met groep 9, in het schooljaar
2021-2022 zullen er twee groepen 9 zijn en één groep 10

Wat is 10-14?
● Uitgestelde keuze voor definitieve niveau
● Werken met een eigen leerlijn
● Werken met een mentor en vakdocenten die je goed kennen
● Eigenaar zijn van je ontwikkeling
● Leren in een veilige kleinschalige leeromgeving
● Samenwerking tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Hoe ziet een les op 10-14 eruit?
Er wordt gewerkt in heterogene groepen, dus met verschillende niveaus (van vmbo-b/k tot
en met vwo) in één klas. De instructie kan klassikaal gegeven worden, waarbij er van de
docent wordt gevraagd verlengde instructie aan te bieden voor de leerlingen die het nodig
hebben en te differentiëren in de verwerking van de lesstof of de instructie kan per
niveaugroep aangeboden worden, waarbij elke keer de andere niveaugroepen zelfstandig
werken met de eigen lesstof. De opdracht is leerlingen les te geven op het niveau van hun
persoonlijke leerlijn.

Wat bieden wij?
Het gaat om een functie die wij aanbieden in verband met het versterken van het
onderwijsteam. Waarbij je verantwoordelijk bent voor de lessen Frans aan groep 9 en 10 en
verantwoordelijk bent voor de doorlopende leerlijn van groep 9 tot aan leerjaar 3 voor alle
niveaus. Daarbij een bijdrage levert aan de doorontwikkeling van Tienercollege Florès. Je
krijgt in eerste instantie een benoeming bij Tienercollege Florès voor het schooljaar
2021-2022. Op voorwaarde van voldoende formatieve ruimte, goed functioneren en passen
binnen het team, wordt deze aanstelling omgezet in een definitieve benoeming.
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Enthousiast geworden?
Reageren kan door middel van het sturen van je CV en een enthousiaste sollicitatiebrief tot
en met 12 juli 2021 Je kunt je sollicitatie mailen naar pz@hetstedelijk.nl, t.a.v. Gerrie
Lansink.  De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 14 juli.  Wil je meer weten over
de functie? Dan kun je vooraf contact opnemen met Karin Mast, teamleider Tienercollege
Florès  via telefoonnummer 06-12926540


