Eerstegraads docent geschiedenis
voor 0,8/1 fte
Bernardinuscollege

Wij zoeken een eerstegraads docent geschiedenis
Voor het Bernardinuscollege is SVO|PL per 1-8-2022 op zoek naar een
eerstegraads docent geschiedenis. Het betreft een tijdelijke vacature
wegens vervanging ziekte voor het schooljaar 2022-2023.
Naast de kerntaak, het bieden van onderwijs, is de docent
verantwoordelijk voor begeleiding van leerlingen. Met behulp van kennis,
vaardigheden en tools monitor jij de voortgang. Jouw coachende rol en
pedagogische en didactische vaardigheden zijn hierbij essentieel. Met
behulp van LIFO en differentiekaders bied jij dagelijks het beste onderwijs
voor iedere leerling.
Naast een vakinhoudelijk inbreng staat binnen het Bernardinuscollege een
collectieve bijdrage hoog in het vaandel. Denk hierbij aan de ontwikkeling
van onderwijs, het leer- en leefklimaat en het onderwijsproces.
Binnen het Bernardinuscollege handelen we conform een gezamenlijke
missie, visie en koers waarvoor jij input levert middels diverse
projectgroepen.
Iedere docent van SVO|PL wordt naast lesgeven belast met taken, deze
taken kunnen gericht zijn op uitvoerende of tactische bijdragen.
Daarnaast zie jij het mentoraat als een positieve uitdaging.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Jij bent in het bezit van de gevraagde onderwijsbevoegdheid of
afstuderende daarvoor;
Het Bernardinuscollege is een school voor havo, atheneum en
gymnasium. Jij bent zo breed mogelijk inzetbaar voor het gehele
onderwijsaanbod;
Een docent die de leerlingen, middels structuur en houvast een
veilige leer- en leefomgeving biedt;
Een daadkrachtige en enthousiaste docent die van een uitdaging
houdt;
Bekend met digitale leeromgevingen (LIFO);
Vaardig in het motiveren van leerlingen, het opzetten van
leerplannen en het toepassen van didactische methoden en
technieken;
Naast inzet, betrokkenheid, creativiteit en vakmanschap een
resultaatgerichte aanpak waarbij de leerling centraal staat;
Je bent en blijft op de hoogte van actuele
onderwijsvernieuwingen en in staat deze mede vorm te geven.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Inschaling conform CAO-VO op basis van jouw laatste
onderwijssalaris of conform schaal LB;
Een tijdelijk jaarcontract bij SVO|PL;
Laptop;
De nieuwste lesmethodes conform LIFO;
Fiscale uitruil waarbij kosten voor sportschool, fiets of aanschaf
van digitale middelen onderdeel vormen.

Bernardinuscollege
Het Bernardinuscollege kent een lange traditie op het gebied van de
vorming van jonge mensen op intellectueel, cultureel en maatschappelijk
gebied, waarbij leerlingen worden aangemoedigd en uitgedaagd om zich
verder te ontwikkelen tot kritische jongvolwassenen.
In onze huidige steeds sneller veranderende wereld zijn creativiteit,
inlevingsvermogen en de durf om het onbekende tegemoet te treden
belangrijke vereisten. Zij zoeken daarom vandaag al antwoorden op de
vraagstukken van morgen. Creativiteit, inlevingsvermogen en
verantwoordelijkheid tonen, zijn dan ook essentiële onderdelen van ons
onderwijs.

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) is het
bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet onderwijs in Parkstad
Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur in de regio met ruim
6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers.

SVO|PL biedt – met partners in de regio – toekomstgericht onderwijs onder
het motto “voor elk kind het beste onderwijs”. SVO|PL-scholen voorzien in
elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs.
Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten
optimaal te benutten en ontwikkelen.

Interesse? Mail zo snel mogelijk (uiterlijk 24 juni 2022) je sollicitatiebrief
en CV naar Nadine Latiers (P&O-adviseur) via nd.latiers@svopl.nl.

Neem voor meer informatie contact op met de heer Lenssen,
Onderwijsdirecteur havo via ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl of 0614062316.

