CSW Bestevaêr vrijeschool zoekt een:

mentor-docent m/v
Per start schooljaar 2021-2022, met ervaring als mentor en docent op de
vrijeschool.

De aanstellingsomvang wordt in onderling overleg vastgesteld, maar is minimaal 0,5 fte
We zoeken voor de groeiende vrijeschool op CSW Bestevaêr in Vlissingen een bevoegde
collega, bij voorkeur met ervaring in de eerste drie leerjaren van de vrijeschool voortgezet
onderwijs.
De vrijeschool in Vlissingen omvat op dit moment één klas 1e leerjaar (7e klas), twee klassen
2e leerjaar (8e klas) en één klas 3e leerjaar (9e klas).
De vrijeschool is onderdeel van CSW-Bestevaêr; de klassen zijn heterogeen samengesteld
(M-H-V).
Functie-inhoud:
Het periodeonderwijs vormt het anker in de dag: gedurende drie weken krijgen de leerlingen
dagelijks twee lesuren rondom een bepaald vakgebied of thema.
Je zult het periodeonderwijs in het 1e, 2e, of 3e leerjaar verzorgen, met daarnaast het
mentorschap van de eigen klas en mogelijk ook vaklessen.
Je maakt deel uit van het docententeam; zowel van de vrijeschool, als van het volledige
team van CSW Bestevaêr.

Wat wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent iemand met een pioniersgeest en vindt het een uitdaging om de
groeiende vrijeschool in Zeeland verder te ontwikkelen.
Je spreekt in het leerproces de hele mens aan en opent de wereld voor de
leerlingen.
Je kunt vakoverstijgende verbanden te leggen.
Je enthousiasmeert en motiveert leerlingen en je kunt een veilig leerklimaat
scheppen.
Je werkt vanuit verbinding, bent resultaatgericht en je kunt goed differentiëren.
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, je hebt zelfkennis en
gevoel voor humor.
Je herkent je in de visie dat onderwijs meer is dan alleen leren: ‘onderwijs is geen
emmer vullen, maar een vuur ontsteken’.
Je handelt in overeenstemming met de pedagogische uitgangspunten van de
vrijeschool.

Wat wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Een energiek en inspirerend team, waarin ieders bijdrage welkom is.
Een organisatie met een heldere toekomstvisie en concrete ontwikkelingen
Een verantwoordelijke en afwisselende functie met ruimte voor ontwikkeling en
eigen inbreng
Samenwerking met professionals binnen een onderwijsteam en een vaksectie
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Individuele begeleidingsmogelijkheden en ruimte voor deskundigheidsbevordering
De arbeidsvoorwaarden zijn volgens, in overeenstemming met de CAO voor het
Voortgezet Onderwijs en bespreken we graag in een arbeidsvoorwaardengesprek

Contact:
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Ilona Vervloet
(coördinator en docent vrijeschool), tel. 06-510 477 81 of per mail: vrv@cswalcheren.nl of
met Katja Bosch, afdelingsleider CSW Bestevaêr, via telefoonnummer 0118-652100 of
kbo@cswalcheren.nl. Wij zien je sollicitatie graag uiterlijk 11 april 2021 tegemoet. Deze kun
je richten aan Jaco Klink, hoofd P&O, per e-mail: personeel@cswalcheren.nl onder
vermelding van vacaturenummer CSW20200401.
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus plannen wij de gesprekken medio
april via een digitale verbinding.
Meer informatie kun je op de volgende websites vinden:
Www.cswalcheren.nl/locaties/cswbestevaer/vrijeschool
www.vrijeschool.nu

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs

