Mondia en CSW zijn samen op zoek naar

eerste- en tweedegraadsdocenten, docenten in opleiding en zij-instromers.
Heb je altijd een stille wens gehad om (opnieuw) voor de klas te staan in het voortgezet onderwijs?
Of doe je een lerarenopleiding? Dan leren wij je graag kennen. Kom maar op met jouw frisse wind,
andere invalshoek, nieuwe aanpak en drive! Wij zoeken positieve, vernieuwende docenten met een
groot hart. Help jij ons met onze missie om het beste uit onze leerlingen te halen?
Werken in de boven-formatieve pool
In 2020 zijn de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) en Mondia Scholengroep gestart
met het aannemen van extra docenten, boven de basisformatie. Dit jaar doen we dat opnieuw.
Waarom?
Uitval van docenten komt ieder jaar voor. Om te voorkomen dat we ad hoc op zoek moeten naar
invallers, nemen we al bij de start van het schooljaar extra docenten aan of bieden we extra uren
aan. Zo bieden we continuïteit aan onze teams en leerlingen. En jij kunt op een rustige manier
instromen in het voortgezet onderwijs.
Wat ga je doen?
Op basis van jouw achtergrond en ambitie ga je aan de slag in een team (zoals vmbo-team) en/ of
vaksectie (zoals Nederlands, Wiskunde of Scheikunde) op onze scholen. Je ondersteunt je collega’s
op verschillende manieren, ook dat is afhankelijk van jouw achtergrond. Denk aan het voorbereiden
van lessen, huiswerkbegeleiding, projecten voorbereiden of uitwerken, individuele begeleiding van
leerlingen, nakijken en lessen voorbereiden. Is er sprake van uitval in het team of de sectie, dan kan
het zijn dat jou gevraagd wordt om je collega te vervangen óf de docenten die de collega vervangen,
te ontlasten.
Wat biedt de pool jou?
• een uitgebreid netwerk op verschillende scholen;
• de kans op inspiratie op te doen en te leren van je collega’s;
• een uitgebreid inwerktraject en begeleiding op maat. Je wordt gekoppeld aan een vakdocent
waar je al je vragen kunt stellen en die fungeert als coach. Daarnaast ontvang je vakgerichte
begeleiding vanuit de sectie en kun je altijd terecht bij de teamleiders;
• alle voordelen van werken in het onderwijs. Zoals 10 tot 11 weken verlof per jaar per jaar en
de baan van je leven.
Voor je reageert, eerst even dit:
Het onderwijs. Een droombaan waarin je echt impact maakt. Maar niet zomaar een baan. Het vraagt
veel van je. Wil je als zij-instromer aan de slag? Bereid je dan op voor op een intensief traject.
Opnieuw de schoolbanken in, naast een baan in een nieuwe omgeving. Als docent moet je altijd ‘aan
staan’, hoe je je ook voelt. Je werkt met de mooiste doelgroep die er bestaat, jongeren met al hun
onzekerheden, hormonen en diversiteit aan achtergronden. Best kans dat ze testen hoe jij het ervan
af brengt. Je lesrooster bepaalt jouw werkweek. Ja, je hebt alle schoolvakanties vrij. Maar je werk is
niet afgelopen als je de schooldeur achter je dichttrekt. Nakijkwerk en lesvoorbereidingen kunnen
avond- of weekenduren kosten.
Schrikt dat jou niet af en is jouw hart voor jongeren en het onderwijs groter? Dan ben jij wellicht die
kandidaat die wij zoeken.

Wat neem jij mee?
Jij herkent je in een van onderstaande opties:
• Jij bent bevoegd docent;
• Je hebt hbo-vakkennis op het gebied van de middelbare schoolvakken. Bij voorkeur heb je
een hbo-diploma waarmee je toegang krijgt tot de eenjarige deeltijd-kopopleiding. Via deze
link zie je welke vooropleidingen dat zijn: link Staatscourant;
• Je hebt een diploma op mbo-4,hbo- of wo-niveau en wilt starten met een vierjarige hbodeeltijdopleiding of een tweejarige WO-master tot docent.
We zijn vooral op zoek naar ondersteuning voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde,
Economie, Nederlands, Engels en Duits.
Verder ben jij:
• fan van jongeren. je hebt feeling met leerlingen en bent gedreven om hen klaar te stomen
voor de toekomst. Daar ben je achter gekomen door een eerdere baan of bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk;
• flexibel. Je taken kunnen wisselen en het is mogelijk dat je van het een op het andere
moment een project los moet laten wanneer een collega uitvalt;
• ontwikkelingsgericht. Zowel in het ontwikkelen van jezelf als in het meebouwen aan de
ontwikkeling van de scholen, secties en teams.
Wij bieden jou:
• een jaarcontract van 0,5 – 1,0 fte op een van onze scholen, met uitzicht op doorstroom naar
een vaste formatieplaats;
• vrij in de schoolvakanties;
• uren in overleg;
• indien nodig is het mogelijk om je lesbevoegdheid via ons te behalen, door middel van een
eenjarige kopopleiding. Hier lees je met welke achtergrond je hier aanspraak op kunt maken:
link Staatscourant;
• 8% vakantietoeslag;
• eindejaarsuitkering van 8,33%.
Andere arbeidsvoorwaarden zoals het salaris, worden bepaald op basis van jouw achtergrond en
vooropleiding.
Enthousiast? Reageer dan vandaag nog!
Stuur je motivatie en cv per mail naar sollicitatie@mondia.nl ter attentie van projectleiders Wisnu
Urip-Santoso (teamleider mavo op Nehalennia SSG) en Irene Buffart (afdelingsleider vwo op het
CSW).
Heb je vragen? We beantwoorden ze graag. Je bereikt ons per mail via BFT@cswalcheren.nl (Irene)
of nehwur@mondia.nl (Wisnu).
Je kunt reageren tot en met zondag 13 februari 2022.

