Vacature docent Handvaardigheid en CKV
Vellesan College, IJmuiden
Met ingang van:

zo spoedig mogelijk

Dienstverband:

tijdelijk

Omvang:

parttime ongeveer 0,45 FTE (10 lesuren)

Opleiding:

1e graads of Leraar in Opleiding

Functie eisen:

Docenten met een lesbevoegheid handvaardigheid en CKV plus studenten
studerende aan de Hogeschool Kunsten of Kunstacademie worden van harte
uitgenodigd om te solliciteren. Wanneer je kunt werken en lesgeven in 3D
dan geniet je onze voorkeur.

Eén van onze collega's is langdurig uitgevallen. Daarom zijn wij naarstig opzoek naar een docent
handvaardigheid en CKV. Het gaat om ziektevervanging voor 8 lesuren handvaardigheid en 2 lesuren
CKV.
De lesuren zijn verdeeld over zowel onderbouw- als bovenbouwklassen mavo, havo en vwo. Wij
beschikken over één lokaal voor handvaardigheid, daardoor ligt het rooster vast.
De uren zijn geroosterd op de dinsdagmiddag, verspreid over de woensdag.(met tussenuren) en op
de donderdagochtend en donderdagmiddag 2 lesuren (totaal 4 zonder tussenuren).
Salarisschaal LB/ LC
Inschaling is conform de CAO Voortgezet Onderwijs en is op basis van relevante werkervaring en
lesbevoegdheid.
Wij weten dat salaris belangrijk is, maar goede begeleiding vinden wij net zo belangrijk. Daarom
bieden wij alle nieuwe collega's een goede begeleiding aan, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch.
Onze school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit o.a. Amsterdam en Haarlem. De
snelbus stopt voor de deur. Mocht je toch met de auto willen komen, dan kun je de auto altijd in de
buurt (lees vóór de school) parkeren. Stikstof verminderen en woon je wat verder van de school?
Kom op je elektrische fiets! Wij bieden je in de overdekte fietsenstalling met oplaadpunten aan.
We ontvangen je motivatiebrief met CV graag zo spoedig mogelijk.
Je reactie kun je sturen, via Meesterbaan, aan Myriam van Megen, P&O adviseur
m.vanmegen@vellesancollege.nl

Het Vellesan College is een innovatieve openbare school voor atheneum, havo, mavo en
vmbo-beroepsgericht binnen economie & ondernemen en zorg & welzijn. Het innovatieve karakter
van de school komt o.a. tot uitdrukking in onze profielklassen: dans, laptop en sport. Onze school is
aangesloten bij het Sportklassen netwerk Nederland. De school telt ruim 1100 leerlingen maar is
kleinschalig van opzet. Dit uit zich in de verdeling over de drie, op loopafstand van elkaar gelegen,
locaties in IJmuiden.
www.vellesancollege.nl

