
 

 

SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) ZOEKT VOOR HAAR VMBO-LOCATIE HET 

GRIENDENCOLLEGE TE SLIEDRECHT TER VERVANGING VAN EEN AFWEZIGE COLLEGA KANDIDATEN 

VOOR DE FUNCTIE: 

DOCENT(E) ECONOMIE (0,6 – 0,8 FTE)  

 

Naar wie zijn wij op zoek? 

Als docent(e) economie ga je lesgeven aan de vmbo-leerlingen in de bovenbouw. Je verzorgt lessen op het gebied van 
economie. 
-  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 collega's en ouders over de voortgang; 
- Je hebt relevante ervaring met lesgeven in het vmbo; 
- Je beschikt over een 2e graads bevoegdheid voor het vak economie. 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 vacature kan eventueel worden uitgebreid met enkele rekenlessen. 
 
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.  
 
Informatie 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met Nick van Bennekom, via 
telefoonnummer 0184 – 750200. Of bekijk onze website  https://griendencollege.nl/ 
 

Vacaturenummer:  Vacaturenummer:  Vacaturenummer:  

https://griendencollege.nl/


 

 

 
Solliciteren? 
Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan jouw motivatiebrief en actuele cv vóór 10 december a.s. naar de 
afdeling P&O t.a.v. mw. Gerrie van Gilst; mailgriendencollege@spon.nl 

mailto:mailgriendencollege@spon.nl

