CSW Toorop Talent College is ter vervanging op zoek naar een enthousiaste docent:

Nederlands m/v
Word jij enthousiast van het werken op een kleinschalige locatie voor voortgezet onderwijs?
Dan zijn wij naar jou op zoek!
Vacature
Het betreft een vacature voor ca 12 lessen, ter vervanging van zwangerschapsverlof vanaf 8
februari 2022 tot einde schooljaar op CSW Toorop Talent College in Middelburg. CSW TTC
is een kleinschalig school met ongeveer 350 leerlingen. We bieden een brede VMBO
basis/kader voor alle leerjaren.
Functie-inhoud:
Je geeft les en begeleidt (groepen) leerlingen. Je bent een allround docent op je vakgebied.
Je kunt een goed didactisch en pedagogisch klimaat in de klas realiseren.
Wat wij vragen:
• Je beschikt over een tweedegraads lesbevoegdheid; wanneer je studeert voor deze
bevoegdheid word je tevens van harte uitgenodigd te reageren. Ook wanneer je een
pabo-opleiding hebt, zien we je reactie graag tegemoet.
• 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 kent methodieken om deze voor leerlingen in te
zetten.
• Je enthousiasmeert en motiveert leerlingen en kunt een veilig leerklimaat bieden.
• Je bent in staat om leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften te begeleiden.
Wij vinden het belangrijk dat je in overeenstemming met de identiteit van de school
functioneert.
Wat wij bieden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.
Contact:
Voor nadere inlichtingen over deze vacatures kun je in eerste instantie contact opnemen met
Jan Piet de Klerk, afdelingsleider CSW Toorop Talent College (06-81614196 of
krk@cswalcheren.nl).
Wij zien je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Deze kunt u richten aan Jaco
Klink, hoofd P&O per e-mail via personeel@cswalcheren.nl onder vermelding van
vacaturenummer CSW20211130
Meer informatie over de school kun je op de website vinden www.cswalcheren.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

