Vacaturenummer:

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

DOCENT(E) EXPRESSIEVE VORMING, 0,2- 0,4 FTE
Naar wie zijn wij op zoek?
Ben jij een enthousiaste en bevlogen docent(e)? Wil jij dramalessen verzorgen op onze vmbo-school
met veel aandacht voor elke leerling? Weet jij het beste uit je leerlingen naar boven te halen? Ga dan
aan de slag op het Griendencollege te Sliedrecht.
Wat ga je doen?
Dramalessen geven! Je geeft les aan vmbo-leerlingen (basis, kader, mavo) in de onderbouw. De lessen
verzorg je met enthousiasme en inlevingsvermogen, waarbij je de leerling volop ruimte biedt om zelf te
leren. Het is je tweede natuur om te kijken wat onze leerlingen nodig hebben en je past je werkvormen
daar op aan. Je bent een coach voor je leerlingen en een prettige en energieke collega voor je team. Jij
herkent jezelf in de woorden enthousiast, teamspeler, proactief, inspireren en motiveren.
Jouw profiel
Wij zoeken een kwalitatief goede docent(e), die:
• Beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het vak expressieve vorming. Ook als je hiervoor in
opleiding bent, word je van harte uitgenodigd te solliciteren.
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en resultaatgericht is.
• Coachend (bege)leiding kan geven aan groepen leerlingen met ieder hun eigenheid en leervraag.
• Enkele jaren relevante ervaring heeft in het onderwijs bij voorkeur in het vmbo.
• Beschikt over organisatorische vaardigheden.
• Ontwikkelingsgericht is en reflecterend vermogen bezit.
• Bijdraagt aan schoolevenementen en andere activiteiten.
Wat bieden wij?
Een kleinschalige vmbo-school in Sliedrecht in de richtingen Media, Zorg, Techniek. Met een aanbod in
5 uitdagende uitstroomprofielen (BWI, D&P, MVI, Z&W en (Tech)mavo) in 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.
Arbeidsvoorwaarden
Een tijdelijke aanstelling van 0,2 – 0,4 fte 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 Gemma Biesheuvel, via
telefoonnummer 0184-750200. 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 jouw motivatiebrief en actuele cv vóór 09 mei a.s.
naar de afdeling P&O t.a.v. mw. Gerrie van Gilst; g.vangilst@spon.nl

