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.

Per direct, of anders zo spoedig mogelijk, zijn wij op zoek naar een enthousiaste
docent lichamelijke opvoeding. Dit betreft grotendeels een tijdelijk dienstverband
i.v.m. ziektevervanging, voor een deel van de lessen is er uitzicht op een vaste
aanstelling. De baanomvang is een indicatie.
Wat ga je doen als docent?
•
Het verzorgen van lessen lichamelijke opvoeding in de onder- en
bovenbouw van het vwo.
•
Participeren in sectieoverleg en teamoverleg.
•
Het organiseren van sportactiviteiten en sportdagen op school.
Wij verwachten:
•
Inzetbaarheid op vier dagen (dinsdag vrij)
•
Goede communicatieve vaardigheden.
•
Een open houding.
•
Het vermogen om te relativeren.
•
Bevoegdheid voor het vak LO of studerend hiervoor.
•
Een docent die actief samenwerkt en (indien nodig) vragen stelt aan collega’s
in de vaksectie en het team.
•
Een docent die de leerling en de ontwikkeling van de leerling centraal stelt.
Wij bieden:
•
Een veelzijdige baan als docent op een school met een prettige sfeer, waar
de leerlingen zich veilig voelen en op niveau worden uitgedaagd.
•
Prachtige faciliteiten voor het vak LO op school, een buitensportveld op het
eigen landgoed.
•
Een vaksectie die hecht samenwerkt en op zoek is naar vernieuwing in het
curriculum van LO.
•
Begeleiding en intervisie voor docenten die starten op Hageveld, dit om de
school, de werkwijze en het onderwijs op school zo snel mogelijk te leren
kennen.
•
Een tijdelijk dienstverband van een jaar.
Arbeidsvoorwaarden:
•
Salaris conform cao-vo, inschaling o.b.v. 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 over “werken op Hageveld“.
https://www.youtube.com/watch?v=obaglc79bJM
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Verdere informatie over het onderwijs en de visie van College Hageveld kan
telefonisch worden opgevraagd. Neem contact op met dhr. Peter Stam, rector, via
023-5100100 of pstam@hageveld.nl. De sollicitatiegesprekken worden in overleg
gepland.
Solliciteren?
Belangstellenden nodigen wij uit z.s.m per e-mail (brief + CV + referenties) te
reageren (personeelszaken@hageveld.nl, t.a.v. Peter Stam.

