Vacature docent Nederlands
Op het Geert Groote College Amsterdam zitten ongeveer 875 leerlingen. We zijn een vrijeschool met
periodeonderwijs (thematisch onderwijs waarin drie weken achter elkaar dagelijks een blokuur wordt
gegeven) en vaklessen. Daarbij ontwikkelen we ons eigen lesmateriaal en werken we met we hoofd, hart
en handen. Ben jij de docent Nederlands die bij ons past?
Werken als leraar op het Geert Groote College betekent kiezen voor:
- een visie op onderwijs;
- je vak gebruiken om jonge mensen te ontwikkelen;
- vakdocent én pedagoog zijn;
- wekelijks je verdiepen in je beroep met collega’s in de pedagogische vergadering;
- periodeonderwijs: thematisch werken, passend bij de leeftijd van de leerling;
- een culturele omgeving: jaarfeesten, muziek, dans, drama en beeldende kunsten;
- een omgeving waarin je jezelf kunt zijn en je verder kunt ontwikkelen.
Wij zijn voor zwangerschaps-ouderschapsverlof op zoek naar een enthousiaste (bijna)
•

2de graads docent Nederlands 0,7- 1,0 fte (start januari 2019)

De vacatures betreffen periodelessen en vaklessen van de afdelingen vmbo-t, havo en vwo. Omdat
periodelessen op alle dagen van de week de eerste twee lesuren worden gegeven, zijn de lesuren
verdeeld over 5 ochtenden per week.
Wij zijn op zoek naar een docent met de volgende kwaliteiten:
- creativiteit in het vormgeven van de lessen;
- capaciteit om af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen;
- affiniteit met het onderwijs op de Vrijeschool of de wil zich daarmee te verbinden;
- een ruime werkervaring en pedagogische vaardigheden;
Inschaling: Wij kennen een minimaal functiebouwwerk op onze school. In principe bieden we alle banen
aan in LB. Voor docenten in een tekortvak, met een afgeronde eerste graad opleiding, die eerder
gewaardeerd zijn in LC of LD, willen we daar een uitzondering op maken.
Dienstverband: Tijdelijke vervanging met mogelijk uitzicht op een deel vast
Wil jij je liefde voor leerlingen, onderwijzen, Vrijeschoolpedagogiek én het vak Nederlands combineren?
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren op het Geert Groote College Amsterdam. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Coralie Pluut, rector, cpluut@ggca.nl

