Kennismaken met lesgeven op CSW Bestevaêr vrijeschool in Vlissingen?!
De vrijeschool is een niet meer weg te denken nieuwe loot aan de tak van het voortgezet onderwijs
aanbod in Zeeland.
De vrijeschool is onderdeel van CSW (Christelijke Scholengemeenschap Walcheren), op de locatie
Bestevaêr in Vlissingen. Begonnen in ’16 met 20 leerlingen, zijn er nu drie leerjaren en telt de
vrijeschool inmiddels ca 100 leerlingen voor M-H-V.
De prognose is dat deze groei continueert. Dat betekent dat we ons oriënteren op uitbreiding van het
team vrijeschool.
De definitieve vacatureruimte qua functie en omvang zal rond april ’20 bekend worden.
Duidelijk is dat op deze groeiende, jonge, frisse vrijeschool, vlak bij zee en strand, in schooljaar
’20-’21 vacatures beschikbaar komen.
Als je je wilt verbinden met deze vorm van onderwijs en je bent een bevoegd docent (1e of 2e graad),
dan zijn er verschillende mogelijkheden:
-

Lesgeven in leerjaar 1, 2 of 3 (klas 7, 8, of 9) in verschillende vakken.
Lesgeven in onze vorm van thematisch onderwijs: het periodeonderwijs.
Mentoraat van een van de klassen, in combinatie met periodeonderwijs en vaklessen.
Coördinatie van deze groeiende vrijeschool (mede afhankelijk van verdere invulling).

Uitgangspunt bij het periodeonderwijs is dat er tijdens een aaneengesloten periode van drie weken,
iedere dag tijdens de eerste twee lesuren, wordt gewerkt aan een vakgericht thema dat aansluit bij
de leeftijd van de leerlingen. We willen leerlingen zo breed mogelijk aanspreken via het ervaren, het
beleven, het uitvoeren en het denken.
In de eerste twee leerjaren (klas 7 en klas 8) is het gebruikelijk dat docenten meerdere van deze
periodevakken geven binnen een breed vakgebied, bijvoorbeeld de combinatie biologie, scheikunde,
natuurkunde, of bijvoorbeeld sterrenkunde, aardrijkskunde, Nederlands, geschiedenis. Deze
docenten, die de klassengroep regelmatig lesgeven, kunnen ook mentor van zo’n klas worden.
Altijd al willen wonen en werken in Zeeland?
Zie je werken op een pioniersschool als een uitdaging?
Dit is je kans!
Wacht niet op de definitieve vacatures, neem nu al contact met ons op. We maken graag een
afspraak voor een oriënterend gesprek.
Contactpersoon:
Ilona Vervloet, coördinator CSW Bestevaêr vrijeschool. E: vrv@cswalcheren.nl. M: 06-51047781

