Vacature
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

9 december 2017
17 december 2017
17.087

Docent Nederlands (± 0,8)
Montessori Lyceum Groningen
Openbaar Onderwijs Groningen
Openbaar Onderwijs Groningen is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente
Groningen. Wij werken aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs op 18 basisscholen, 4 scholen voor
speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs. Wij zijn sterk in leren!
Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16000 leerlingen. Een
dynamische organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en grote zichtbaarheid.
Montessori Lyceum Groningen
Het Montessori Lyceum is een havo/atheneum-school met een uitdagende onderwijsvisie en een erkend
Montessoriprofiel. Leerlingen ontwikkelen zich in een stimulerende omgeving tot onafhankelijke jonge
mensen. Het Montessori Lyceum Groningen heeft twee locaties, brugklassers gaan naar ons sfeervolle
gebouw in Helpman. Vanaf de bovenbouw gaan de leerlingen naar het nieuwe schoolgebouw aan de
Kerklaan in Haren. Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan alle Montessori-leerlingen naar de locatie
Helperbrink.
Uitdagend onderwijs van uitstekende kwaliteit. Een moderne school gericht op de toekomst. Kleurrijk en
veelzijdig. Waar leerlingen zichzelf zijn en opgroeien tot zelfstandige jonge mensen.
Het Montessori Lyceum Groningen is een openbare school voor voortgezet onderwijs. Onze school is
onderdeel van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen. We zijn een openbare school. Dat betekent
dat iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Wij staan middenin de
samenleving. Daarom laten we graag zien wat er bij ons gebeurt en welke resultaten onze leerlingen
halen.
Functie
Vanwege het pensioen van onze docent zijn wij op zoek naar een energieke en enthousiaste collega voor
het vak Nederlands. Deze vacature betreft ongeveer 20 lesuren. Mocht het aantal uren niet aansluiten op
je beschikbaarheid schroom dan niet met ons in overleg te gaan.
Wij zoeken een collega die:
- beschikt over een eerstegraads bevoegdheid Nederlands;
- beschikt over affiniteit en (bij voorkeur) ervaring met de betreffende doelgroep;
- bereid is om samen met ons het onderwijsconcept vorm te geven;
- maatwerk kan leveren binnen het vak;
- zelfstandig en in teamverband kan werken;
- stressbestendig en flexibel is;
- breed inzetbaar is.
Salaris
Deze functie wordt ingeschaald op basis van kennis en ervaring conform cao VO.
Ben je geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie via solliciteren@o2g2.nl. Vermeld in de onderwerp-regel de
vacature en het vacaturenummer 17.087.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.montessorilyceumgroningen.nl
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Bas Blanken (teamleider) via 050 - 52 01 170
of b.blanken@o2g2.nl
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne
kandidaten voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

