SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) ZOEKT VOOR HAAR VMBO-LOCATIE HET
GRIENDENCOLLEGE TE SLIEDRECHT MET INGANG VAN 1 AUGUSTUS 2022 EEN:

DOCENT(E) DUITS, CA. 0,4 FTE
Naar wie zijn wij op zoek?
Als docent Duits ga je lesgeven aan de vmbo-leerlingen in de onder- en bovenbouw. Je verzorgt lessen
op het gebied van Duits in de theoretische leerweg.
- Je werkt vanuit een visie: je staat stil bij wat jouw les toevoegt aan de ontwikkeling van de leerling;
- Je bent creatief, bij jou zijn de lessen geen dag hetzelfde;
- Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen van jouw vakgebied;
- Je begeleidt en coacht leerlingen bij hun leerdoelen;
- Je onderhoudt contacten met ouders over de voortgang;
- Je hebt relevante ervaring met lesgeven in het vmbo;
- Je beschikt over een 2e graads bevoegdheid voor het vak Duits Ook als je hiervoor in opleiding bent,
word je van harte uitgenodigd te solliciteren;
- Leerlingen krijgen steeds meer regie op hun eigen loopbaan en jij wilt hier jouw bijdrage aan
leveren.
De docent Duits is lid van het TL-team dat bezig is een nieuw, uitdagend onderwijsconcept te
ontwikkelen. Het Griendencollege is lid van het Global Citizen Network dat zich richt op het ontwikkelen
van een aantrekkelijk internationaliseringsprogramma. Als lid van het TL-team lever je een bijdrage aan
deze ontwikkeling en zoek naar samenwerkingsvormen met andere vakgebieden binnen de theoretische
leerweg.
De exacte aanstellingsomvang is afhankelijk van het takenpakket.
Wat bieden wij?
Een kleinschalige vmbo-school in Sliedrecht met een leuke en dynamische leeromgeving. Waar
bevlogen en betrokken collega's de leerlingen kennen en zien. Je ontvangt een laptop in bruikleen voor
gebruik in de interne digitale schoolomgeving. Verder krijg je in de eerste twee jaar een coach
toegewezen om te kunnen groeien naar die excellente onderwijsprofessional.

Arbeidsvoorwaarden
Een tijdelijke aanstelling van ca. 0,4 fte met uitzicht op vast vanaf 1 augustus 2022. Eerdere start in
overleg mogelijk.
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder:
• 8,33 % eindejaarsuitkering
• bedrijfsfitnessregeling met gemiddeld 50% voordeel!
• fietsplan
• veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling door een groot aanbod van trainingen en
cursussen
• reiskostenvergoeding woon- werkverkeer conform cao vo
Informatie
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met Nick van Bennekom, via
telefoonnummer 0184-750 200. Of bekijk onze website https://griendencollege.nl/
De school is goed bereikbaar met openbaar vervoer, aangezien station Sliedrecht op loopafstand ligt.
Solliciteren?
Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je motivatiebrief met actueel cv
vóór 09 mei 2022 naar mw. Gerrie van Gilst, g.vangilst@spon.nl

