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 per direct op zoek naar een enthousiaste, leergierige en flexibele lio-stagiair /
docent in opleiding voor wiskunde. Naast de stage-uren zijn er ook een aantal eigen
lesuren mogelijk, waarvoor een klein dienstverband beschikbaar is.

Wat ga je doen als LIO-stagiair / docent in opleiding?
•
Het verzorgen van lessen wiskunde aan leerlingen in de onderbouw van het
vwo.
•
Begeleiden van leerlingen en groepjes leerlingen gericht op leerstof en
ontwikkeling bijvoorbeeld in de Hagevelduren
•
Participeren in sectieoverleg en eventueel teamoverleg.
•
Het uitvoeren van vakgebonden taken. Denk hierbij aan het maken en
nakijken van toetsen of het ontwikkelen van projecten en lesmateriaal.
Wij verwachten:
•
Bereidheid om te leren op een school waar je hiervoor de ruimte krijgt.
•
Goede communicatieve vaardigheden.
•
Flexibiliteit, een open houding en gebruik van humor.
•
Uitzicht op het behalen van de lesbevoegdheid.
•
Een docent (in opleiding) die actief samenwerkt en open staat voor feedback
van collega’s in de vaksectie.
Wij bieden:
•
Begeleiding en intervisie voor docenten in opleiding die starten op
Hageveld, dit om de school, de werkwijze en het onderwijs op school zo snel
mogelijk te leren kennen.
•
Een kleine aanstelling (contract) voor de lesuren die de LIO / docent
zelfstandig verzorgt.

Meer informatie?
Via onderstaande link is een korte informatiefilm te bekijken. Dit biedt de
mogelijkheid om een impressie te krijgen over “werken op Hageveld“.
https://www.youtube.com/watch?v=obaglc79bJM

Verdere informatie over het onderwijs en de visie van College Hageveld kan
telefonisch worden opgevraagd. Neem contact op met dhr. Peter Stam, rector via 0235100100 of pstam@hageveld.nl. De sollicitatiegesprekken worden in overleg gepland.

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

Solliciteren?
Belangstellenden nodigen wij uit per e-mail (brief + CV + referenties) te reageren
(personeelszaken@hageveld.nl) tot uiterlijk zondag 24 oktober as., t.a.v. Sandy
Schenk.

