Vacature natuurkunde
St. Ignatiusgymnasium
0,3 à 0,4 fte
Inschaling: afhankelijk van huidige inschaling en/of ervaring

Per 1 augustus 2018 hebben we een vacature natuurkunde met een omvang van 0,3 à 0,4 fte. We
zijn dus op zoek naar een enthousiaste eerstegraads bevoegde collega natuurkunde. Ben jij die
nieuwe collega? Deze vacature is indien mogelijk en gewenst te combineren met de vacature
wiskunde (zie onze website).
Wat biedt de nieuwe docent?
-

Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
Is in staat om leerlingen van een klas zowel als groep als individueel te benaderen
Zet werkvormen in die goed aansluiten bij de leerdoelen van de les
Weet zowel de getalenteerde als minder getalenteerde leerlingen te motiveren
Heeft een positief kritische houding in de samenwerking met collega’s

Wat biedt de school?
-

Een gemeenschap waarbinnen leren van en met elkaar centraal staat en fouten maken mag
Betrokken, enthousiaste collega’s
Goede faciliteiten (laptop, digitale borden, wifi, docentenwerkplekken, etc.)

Hoe is de school georganiseerd?
-

Lessen van 70 minuten
Een schooljaar dat is ingedeeld in vier perioden van ongeveer negen weken
Docenten maken deel uit van een cluster van vakken (alpha, bèta, gamma)

Over de school:
Het motto van de school luidt: Kwaliteit in de basis. Ruimte voor talent.
Het St. Ignatiusgymnasium, onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid, biedt
uitdagend, inspirerend en betekenisvol onderwijs met klassieke vorming als verrijkend perspectief.
De school heeft aandacht voor verschillen en stimuleert eigen initiatief. De school richt zich op de
ontwikkeling van zelfverantwoordelijke individuen en sociale wereldburgers die optimaal toegerust
zijn voor het wetenschappelijk onderwijs en de kennisintensieve maatschappij van de 21e eeuw.
Medewerkers van de school hebben een stichtingsaanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn op
stichtingsniveau vastgesteld. De scholen van de stichting kennen een gedegen personeelsbeleid en
scholingsbeleid. Zie www.svoaz.nl en www.ignatiusgymnasium.nl .
Als u belangstelling heeft kunt u uw brief met CV tot en met uiterlijk 9 april 2018 mailen naar
mevrouw Westenberg, i.westenberg@ignatiusgymnasium.nl . We nodigen geschikte kandidaten zo
snel mogelijk uit.

