CSW is voor schooljaar 2021-2022 voor de vestigingen CSW van de Perre, CSW
Toorop Talent College en CSW Bestevaêr op zoek naar docenten voor de volgende
vakken:

Scheikunde
Aardrijkskunde
Economie
Biologie
Geschiedenis
Techniek/PIE*
Wij stellen deze vacature in verband met het Nationaal Programma Onderwijs. Wij richten
ons binnen het NPO op herstel èn ontwikkeling van het onderwijs, waardoor we meer
formatie willen inzetten en begeleiding een groter onderdeel van de docentfuncties zal gaan
uitmaken.
*Produceren, Installeren en Energie
Vacature
De vacatures zijn ruim geformuleerd omdat wij breed belangstelling willen wekken en wij in
dit stadium van de voorbereiding op komend schooljaar mogelijkheden zien om de invulling
van de vacatures nog nader vorm te kunnen geven. Het is in dit stadium nog niet duidelijk op
welke locaties de vacatures ingevuld worden. Wij zoeken zowel 1e- als 2e-graads docenten,
als docenten in opleiding en docenten die via een zij-instroomtraject in twee jaar hun
bevoegdheid behalen.
Promotiemogelijkheden LC en LD
Voor de vacatures kunnen wij, afhankelijk van je portfolio en ambities, zicht bieden op een
inhoudelijke functie van docent LC of docent LD.
Functie-inhoud:
Je geeft les en begeleidt (groepen) leerlingen. Je bent een ontwikkelingsgerichte en/of
creatieve allround docent op je vakgebied en kunt een goed didactisch en pedagogisch
klimaat in de klas realiseren. Je levert een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling binnen je
vakgebied. Je bent in staat om op elk niveau waar je bevoegd voor bent lessen te verzorgen.
Een aantal ontwikkelingen waar we de komende tijd samen aan werken:
Op CSW Bestevaêr:
• Verder ontwikkelen van gepersonaliseerd leren
• Voortzetten en verder versterken van het vrijeschoolonderwijs

Op CSW Toorop Talent College
• Doorontwikkeling van het programma Zorg en Welzijn en de aanverwante
keuzevakken
• Verdere ontwikkeling van het leerplein, met name voor AVO-vakken
Op CSW Van de Perre
• Implementeren van praktijkgerichte vakken in zowel mavo als havo
• Verstevigen van doorlopende LOB-leerlijnen
• Versterken van de rol van de mentor in de leerlingbegeleiding
• Ontwikkelen van doorlopende leerlijnen projectvaardigheden
Wat wij bieden:
• Een organisatie met een heldere toekomstvisie en concrete ontwikkelingen
• Een verantwoordelijke en afwisselende functie met ruimte voor ontwikkeling en eigen
inbreng
• Samenwerking met professionals binnen een onderwijsteam en een vaksectie
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Individuele begeleidingsmogelijkheden en ruimte voor deskundigheidsbevordering
• De arbeidsvoorwaarden zijn volgens, in overeenstemming met de CAO voor het
Voortgezet Onderwijs en bespreken we graag in een arbeidsvoorwaardengesprek
Wat wij vragen:
• Je beschikt over een lesbevoegdheid; wanneer je studeert voor deze
bevoegdheid, word je ook van harte uitgenodigd te reageren
• Je bent in het bezit van theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en
pedagogische kennis
• Je bent op de hoogte van voor het onderwijs relevante, recente onderwijskundige
en vakinhoudelijke ontwikkelingen en vernieuwingen en kent methodieken om
deze voor leerlingen in te zetten
• Je bent vaardig in het werken met digitale leermiddelen
• Je enthousiasmeert en motiveert leerlingen en kunt een veilig leerklimaat bieden
• Je bent in staat om leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften te
begeleiden
• Je vindt het een uitdaging om samen met ons vorm en inhoud te geven aan de
ontwikkelingen binnen CSW

Wij vinden het belangrijk dat je in overeenstemming met de identiteit van de school
functioneert.
Wanneer je naar een beperkte betrekkingsomvang wilt solliciteren, nodigen we je ook graag
uit te reageren.
Contact:
Voor nadere inlichtingen over deze vacatures kun je in eerste instantie contact opnemen met
Jaco Klink, hoofd P&O, via telefoonnummer 0118-652100 of kli@cswalcheren.nl.
Wij zien je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Deze kun je richten aan Jaco
Klink, hoofd P&O, per e-mail: personeel@cswalcheren.nl onder vermelding van
vacaturenummer CSW20210402.
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus plannen wij de gesprekken via
een digitale verbinding.
Meer informatie over onze school kun je op de website vinden: www.cswalcheren.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs

