voor elk kind het beste onderwijs
Het bestuur van SVO|PL zoekt per 1-8-2021 voor de Scholen van het Bernardinuscollege kandidaten voor de functie van

Teamleider leerjaar 1-2 (havo-atheneum-gymnasium)
(LD docentenfunctie met taken)
Profiel

Meer informatie

Sollicitatie

De teamleider stuurt het team 1-2 aan:
•
Hij/zij is een echte teamspeler en legt
gemakkelijk contacten binnen de school en
buiten de school;
•
Hij/zij is een onderwijskundig leider en
onderschrijft de onderwijsvisie zoals die de
laatste jaren op school is ontwikkeld en kan
deze verder uitbouwen;
•
Hij/zij is contactpersoon van de school voor de
basisscholen in de regio;
•
Hij/zij is in staat om een netwerk op te bouwen,
zowel intern als regionaal;
•
Hij/zij vindt en stimuleert dat ouders en
leerlingen in het eigenaarschap van het
leerproces een rol spelen;
•
Hij/zij levert een actieve bijdrage aan de
onderwijskundige ontwikkelingen binnen de
school;
•
Hij/zij onderschrijft de omschreven taken van
een teamleider (zie functiebeschrijving docent
LD);
•
Geeft functioneel leiding aan het team;
•
Aantoonbare leidinggevende ervaring vormt een
pre;
•
Hij/zij is een creatieve denker en doener en een
doorzetter.

Het betreft een functie als docent LD waarop de cao vo
van toepassing is.

Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de
selectieprocedure.

Meer informatie over de functie kunt u inwinnen bij
Peter-Paul Lenssen
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

De functieomschrijving van docent LD kan opgevraagd
worden bij Nadine Latiers.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 juni 2021.

Meer informatie over de Scholen van het
Bernardinuscollege kunt u vinden via
http://bernardinuscollege.nl

U wordt verzocht uw sollicitatiebrief vóór 24 mei 2021 om
08.00 uur te mailen naar Nadine Latiers:
nd.latiers@svopl.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

SVO|PL is het bevoegd gezag van een achttal scholen voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg
SVO|PL verzorgt onderwijs voor circa 6.200 leerlingen en biedt daarmee werk aan ongeveer 700 medewerkers.

