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Docent lichamelijke opvoeding

SPON zoekt per 11 maart 2019 voor de locatie Griendencollege te
Sliedrecht een docent(e) lichamelijke opvoeding wegens ziektevervanging
(+/- 0,68 fte)
Griendencollege
Griendencollege is een school voor vmbo (basis, kader, gemengde- en theoretische
leerweg) in Sliedrecht. Griendencollege profileert zich als school waar leerlingen en
medewerkers zich snel thuis voelen.
De school biedt beroepsgericht onderwijs binnen de profielen Media, Techniek en Zorg.
Griendencollege onderscheidt zich met uitstekende loopbaanoriëntatie en begeleiding
(LOB) waardoor leerlingen goed voorbereid kunnen doorstromen naar het mbo en hun
latere beroep.
Griendencollege is sinds januari 2019 onderdeel van SPON, een bestuur waarbij negen
scholen in de regio Drechtsteden zijn aangesloten.
Naar wie zijn wij op zoek?
Als docent lichamelijke opvoeding ga je lesgeven aan de vmbo-leerlingen in de
onder- en bovenbouw. Je verzorgt 17 lessen op het gebied van lichamelijke
opvoeding.
- 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 en collega's over de voortgang;
- Je hebt relevante ervaring met lesgeven in het vmbo;
- Je beschikt over de bevoegdheid voor het vak lichamelijke opvoeding
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.
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.
Informatie
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met
Mirjam de Bijl via telefoonnummer 0184-750 200.
Op dit moment staat er nog vacature open voor docent lichamelijke opvoeding
voor 14 lessen in de onderbouw. Een uitbreiding met een deel van deze uren is
mogelijk.
Solliciteren?
Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan?
Stuur dan jouw motivatiebrief en actuele C.V. voor 14 februari a.s. naar de afdeling
P&O t.a.v. mw. Gerrie van Gilst; gvangilst@griendencollege.nl onder vermelding van
het referentienummer 2019.05.
De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een benoeming bij
SPON, maar externen worden nadrukkelijk ook uitgenodigd te reageren.

