CSW is voor schooljaar 2022-2023 voor de vestiging CSW Bestevaêr op zoek naar een
docent:

Economie
Er zijn voldoende uren en werkzaamheden beschikbaar voor een fulltimebaan, ook als je
minder uren beschikbaar bent, komen we graag met je in contact. De vacature is ruim
geformuleerd omdat wij breed belangstelling willen wekken en samen met jou de invulling
van de vacature nader vorm willen geven.
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
Wat wij bieden:
• We zijn een energiek en inspirerend team, waarin ieders bijdrage welkom is.
• Ruimte om te groeien en een wezenlijke bijdrage te leveren aan CSW Bestevaêr.
• 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 2e graadsbevoegdheid; wanneer je studeert voor deze
bevoegdheid, word je ook van harte uitgenodigd te reageren
• Je hebt kennis van GPL of bent bereid je dit eigen te maken en je deelt deze visie op
onderwijs.
• 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 Bestevaêr.

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 contact opnemen met Katja Bosch,
afdelingsleider CSW Besteva&er, via telefoonnummer 06-10021641 of kbo@cswalcheren.nl.
In verband met de zomervakantie zijn wij de komende periode beperkt bereikbaar, daarna
gaan we graag met je in gesprek.
Wij zien je sollicitatie graag uiterlijk 30 augustus 2022, tegemoet. Deze kun je richten aan
Jaco Klink, hoofd P&O, per e-mail: personeel@cswalcheren.nl onder vermelding van
vacaturenummer CSW20220702
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

