Jezelf verder ontwikkelen als professional in Zeeland, dichterbij dan
je denkt!
HERHAALDE OPROEP
CSW is voor CSW Bestevaêr op zoek naar een docent levensbeschouwing die met
onze leerlingen op open wijze kan werken, praten en leren over bij de leeftijd passende
levensvragen en ze bewust maken van de christelijke en andere religies.

Levensbeschouwing
Ca 0,5 fte
Binnen de structurele formatie

Onze school
CSW is een moderne christelijke school die uitgaat van het unieke van ieder mens. Wij
vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op school zijn of haar talenten kan ontwikkelen.
CSW biedt een hoge onderwijskwaliteit, een breed scala aan opleidingsmogelijkheden,
extra's en goede voorzieningen. Er gaat veel aandacht uit naar individuele begeleiding en we
zorgen voor een fijne sfeer voor alle leerlingen en medewerkers.
CSW biedt alle vormen van het voorgezet onderwijs: gymnasium, atheneum, tto (tweetalig
onderwijs), havo, mavo en vmbo. CSW biedt mavo, havo en vwo aan op de vrijeschool. Wij
bieden alle schooltypen in de onderbouw en vrijwel alle mogelijke leerroutes en
vakkenpakketten in de bovenbouw. Zo is er voor elke leerling een onderwijsprogramma dat
bij hem of haar past!
Kwalitatieve ontwikkeling van onderwijs en professionals staat binnen CSW centraal.
Vacature
Naast een deeltijd betrekking zien wij ook mogelijkheden om de invulling van de vacature
nog nader vorm te geven. Wij zien zowel mogelijkheden voor een invulling vanuit bevoegde
docenten, als docenten in opleiding.

Jezelf verder ontwikkelen als professional in Zeeland, dichterbij dan
je denkt!
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 op CSW
Bestevaêr:
· Verder ontwikkelen van gepersonaliseerd leren
· Voortzetten en verder versterken van het vrijeschoolonderwijs
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.

Jezelf verder ontwikkelen als professional in Zeeland, dichterbij dan
je denkt!
Contact:
Voor nadere inlichtingen over deze vacatures kun je in eerste instantie contact opnemen met
Katja Bosch, afdelingsleider CSW Bestevaêr, via telefoonnummer 0118-652100 of
kbo@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 CSW20211101.
Meer informatie over onze school en het complete functieprofiel kun je op de website vinden:
www.cswalcheren.nl
Kijk ook eens naar: https://www.cswalcheren.nl/voor-groep-8/promotiefilms

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs

