College Hageveld zoekt: Docent Frans (circa 0,6 – 1,0 Fte)
College Hageveld:
College Hageveld is het enige
categoriale atheneum in
Nederland. Het is bijzonder mooi
gelegen op een landgoed.
Het onderwijs wordt gekenmerkt
door een hoge kwaliteit,
individuele aandacht voor talent en
maatwerk in het aanbod.
De medewerkers hebben hart voor
leerlingen. Samen met de
leerlingen zorgen zij voor een
unieke en veilige sfeer.

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste, communicatieve
en creatieve docent Frans die zowel op onze reguliere afdeling als voor onze VIAonderwijsstroom (onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen) de lessen Frans
gaat verzorgen. Er kan ook naar een gedeelte van de vacature worden gesolliciteerd;
dit graag vermelden in de brief.
Functieomschrijving;
Je wordt onderdeel van het team VIA. VIA is een voltijd-onderwijsstroom voor meeren hoogbegaafde leerlingen. Met een vast team van enthousiaste docenten
ontwikkelen we met elkaar sinds 10 jaar een passend onderwijsaanbod voor deze
doelgroep. Binnen VIA werken we met zogeheten domeinen: Alfa, Bèta, Delta en
Gamma. Als docent Frans word je onderdeel van het Alfa-domein en heb je iedere drie
weken de tijd om met de verschillende VIA-taaldocenten te werken aan ontwikkeling,
van didactiek, vakoverstijgende projecten, et cetera.
Als lid van het VIA-team word je ook coach of mentor van een groepje van maximaal
12 leerlingen. Er zijn iedere week twee mentoruren. Daarnaast is er tijd voor
individuele coachgesprekken.
Daarnaast ben je ook onderdeel van de sectie Frans. Deze sectie bestaat op Hageveld
uit vijf docenten. Wekelijks is er een sectie-uur voor overleg ingeroosterd. Er ligt een
goed en gedegen onderwijs- en toetsprogramma. In de onderbouw regulier werken
we met AIM en in de bovenbouw met Grande Lignes, in combinatie met eigen
materiaal. Daarnaast bieden we voor leerlingen die zich nog verder willen verdiepen in
de Franse taal het programma DELF.
Wat wij zoeken is een docent:
•
met een eerste- en/of tweedegraadsbevoegdheid Frans;
•
die kan samenwerken en communicatief vaardig, enthousiast en creatief is;
•
met het vermogen om proactief te handelen en te relativeren;
•
die over de grenzen van zijn/haar eigen vak heen kan kijken;
•
met oog voor het individu.
Wij bieden:
•
een veelzijdige baan als docent op een school met een prettige sfeer in een
prachtig gebouw gelegen op een landgoed, waar de leerlingen zich veilig
voelen en op niveau worden uitgedaagd;
•
begeleiding en intervisie, om de school en de VIA-werkwijze te leren
kennen;
•
een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband na een
positieve beoordeling.

Adres:

College Hageveld
Hageveld 15
2102 LM HEEMSTEDE
Tel: 023-5100100
www.hageveld.nl

Arbeidsvoorwaarden:
•
Salaris conform cao-vo schaal, inschaling afhankelijk van opleiding en
ervaring.
•
College Hageveld heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Meer informatie?

Via onderstaande link is een korte informatiefilm te bekijken. Dit biedt de
mogelijkheid om een impressie te krijgen van “werken op Hageveld“.
https://www.youtube.com/watch?v=obaglc79bJM
Voor verdere informatie over het onderwijs en de visie van College Hageveld kan de
website geraadpleegd worden of contact worden opgenomen met dhr. Erik Hoffman,
teamleider VIA op 023-5100100 of via ehoffman@hageveld.nl.
Tijdpad/ opzet:
De vacature staat open tot 14 juni
Gesprekken staan gepland op maandag 21 juni van:
(tijdstip 1) 12.30 – 14.00
(tijdstip 2) 14.30 – 16.00
Het sollicitatiegesprek bestaat uit 2 delen: een gesprek met de
sectievoorzitter Frans en domeinvoorzitter Alfa en een gesprek met de
onderwijskundig begeleider en teamleider VIA.
Solliciteren?
Belangstellenden nodigen wij uit per e-mail (brief met CV en referenties) te reageren
(personeelszaken@hageveld.nl) tot uiterlijk vrijdag 14 juni 2021, t.a.v. Erik Hoffman.

