Jezelf ontwikkelen als professional in Zeeland, dichterbij dan je denkt!

Mondia en CSW zijn gezamenlijk op zoek naar

Enthousiaste zij-instromers, eerste- en
tweedegraads docenten en docenten in opleiding
Lijkt het jou leuk om volgend schooljaar te werken voor het VO op Walcheren? Ben je op zoek naar
een organisatie met een goede sfeer, teamspirit, waarin je betekenisvol werk doet en voldoende
ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zoeken namelijk enthousiaste zij-instromers, eerste- en tweedegraads docenten en docenten in
opleiding voor verschillende vakken waaronder Nederlands, Techniek (PIE) en Wiskunde.

Samenwerking op Walcheren
De Christelijke Scholengemeenschap op Walcheren (CSW), Nehalennia SSG en het Scheldemond
College (laatste twee scholen tezamen de Mondia Scholengroep), verzorgen onderwijs op
verschillende niveaus van vmbo tot havo en vwo voor meer dan 5000 leerlingen uit Walcheren en
omgeving.
Onze scholen werken samen om ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te kunnen
blijven bieden. De komende jaren zullen diverse docenten met pensioen gaan, daarnaast ontstaan
jaarlijks tussentijdse vacatures veroorzaakt door (ziekte)verzuim en verlof. Door deze veranderingen
komen er ad-hoc en structureel uren vrij in diverse vakgebieden. Om daar tijdig op te anticiperen zijn
wij gezamenlijk op zoek naar meerdere nieuwe collega’s die in staat zijn om hier flexibel op in te spelen,
zowel op korte als op langere termijn. Deze nieuwe collega’s zullen aansluiten bij een (of meerdere)
team(s) of vaksectie(s). Binnen deze team(s) en sectie(s) zal hierdoor meer ruimte ontstaan waardoor
een flexibele inzet eenvoudiger georganiseerd kan worden. Afhankelijk van de specifieke situatie,
kennis, ervaring en kunde van kandidaten enerzijds en ambities van teams, teamleden en vaksecties
anderzijds, zal in gezamenlijkheid een passende verdeling van (extra) inzet besproken worden.
Ook gedurende de kennismakingsgesprekken die gevoerd worden naar aanleiding van de reguliere
vacatures voor komend schooljaar, kan de bovenschoolse formatie ook onderwerp van gesprek zijn.
Hierdoor hopen we een nieuwe benadering van inzet zo breed mogelijk bespreekbaar te maken om
de juiste kandidaten voor de bovenschoolse formatie tijdig (aan) te kunnen spreken!
Graag komen wij in contact met enthousiaste kandidaten die reeds een lerarenopleiding volgen of
voornemens zijn om dat in de nabije toekomst te gaan doen. We nodigen geïnteresseerde
(toekomstige) leraren uit om te solliciteren. Afhankelijk van ervaring en wensen zal aan de hand van
maatwerk bekeken worden wat onze Walcherse VO scholen jou kunnen bieden.

Wat kun je minimaal verwachten?
Wij gaan uit van een contract voor de duur van minimaal één jaar voor 0,5 tot 1,0 fte.
Je ontvangt een passende beloning afhankelijk van jouw huidige functie en ervaring (conform caoVO). Aanvullend hebben CSW en de Mondia Scholengroep een breed scala aan aantrekkelijke
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij zorgen als scholen voor begeleiding van nieuwe collega's, ervaren of onervaren. Wij proberen
een goede start te ondersteunen door een uitgebreide introductie binnen de organisatie te
faciliteren. Daarnaast worden nieuwe docenten altijd gekoppeld aan een collega vakdocent voor
eventuele vakinhoudelijke zaken en worden vakcoaches ingezet voor begeleiding op maat, gericht op
pedagogiek en (vak)didactiek.

Contact
Voor meer informatie kun je mailen met onze projectleiders voor de bovenformatieve pool, Irene
Buffart (afdelingsleider VWO op CSW) BFT@cswalcheren.nl of Wisnu Urip-Santoso (teamleider MAVO
op Nehalennia SSG) nehwur@mondia.nl. Een mail met je motivatie en CV kun je toesturen naar
sollicitatie@mondia.nl ter attentie van de voornoemde projectleiders.
Wij ontvangen jouw reactie graag uiterlijk op 18 april 2021.
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