Vacaturenummer: GVP-juni-2020
Publicatiedatum: 2 juni 2020

Het Lentiz | Groen van Prinstererlyceum (’t Groen) in Vlaardingen wil leerlingen op een bevlogen wijze
hedendaags onderwijs brengen en daagt hen uit om op een creatieve, zelfbewuste manier hun toekomst vorm
te geven. Wij creëren een inspirerende leeromgeving, waarin we leerlingen leren met vertrouwen hun eigen
keuzes te maken in een snel veranderende samenleving.
’t Groen heeft een Flexrooster, dat de leerlingen voor een deel keuzevrijheid in hun rooster geeft en de
mogelijkheid biedt tot deelname aan een breed scala aan talentklassen.

Voor onze schoollocatie in Vlaardingen zoeken wij een:

Docent LB informatica (m/v)
Tijdelijke vacature met uitzicht op een vaste benoeming
Ingangsdatum: 1 augustus 2020
Werktijdfactor: ± 0.4 fte
Tijdelijke vacature:
In overleg kan de vacature worden aangevuld met een havo 3 klas wiskunde (± 0,2 fte)

Wie is ‘t Groen?
•
•
•
•

Wij zijn onderdeel van de Lentiz onderwijsgroep;
’t Groen biedt mavo met versterkt Engels, (tto-)havo en (tto-)vwo met gymnasium;
Wij werken vanuit de kernwaarden warm, open, energiek en doelgericht;
Wij zijn toekomstgericht en volop in ontwikkeling.

Wat ga je bij ons doen?
• Je verzorgt lessen informatica voor de bovenbouw havo/ vwo;
• Je speelt in op de leefwereld van leerlingen en begeleidt hen bij het leerproces;
• Je bent ervaren in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke
en – didactische kennis en vaardigheden;
• Je levert in teamverband een bijdrage aan de ontwikkeling van de school als geheel.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt passie voor je vak en draagt die passie uit;
Je zet verschillende werkvormen in;
Je bent betrokken en goed in het persoonlijk begeleiden van leerlingen;
Je geeft leerlingen betekenisvolle feedback op hun prestaties;
Je neemt humor mee de klas in;
Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid informatica of je bent in opleiding hiervoor.

Wat bieden wij?
•
•
•

Een goede werksfeer en behulpzame collega’s in een gezellig team;
Ruimte voor eigen inbreng;
Kom een paar uur meelopen om te ervaren wie wij zijn en hoe wij werken!

Wie zoeken we?

We zoeken een docent informatica door vertrek van de huidige collega informatica. Hierdoor komen de klassen
havo 4,5 en vwo 4,5,6 vrij. Het vak informatica is een keuzevak op onze school en dit geeft in ieder leerjaar een
leuk klasje informatica. We zoeken naar een collega die het vak meer zichtbaar wil maken in de school en het
vak wil laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Per leerjaar en niveau is er één bijeenkomst
van 80 minuten ingeroosterd in een computer lokaal. De leerlingen werken aan projecten en komen bij de
bijeenkomsten samen om informatie te delen en vragen met elkaar en de docent te bespreken.
De vakgroep … ben jij! Uiteraard ondersteund door collega’s uit het vwo team, waar je deel van uit zal maken.

Onze organisatie

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen
voor mbo-onderwijs in de groene sector. Deze veertien unieke scholen bevinden zich in de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en economische regio’s Greenport West-Holland, Mainport, Freshport, het vitale platteland
van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee en zijn verspreid over zeven gemeenten. Ruim 7500 leerlingen en
studenten volgen onderwijs op een van de scholen in zowel voltijd als deeltijdopleidingen en in de vorm van
contractactiviteiten. In het onderwijs worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en
gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen
kennis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich verder te ontwikkelen.
Arbeidsvoorwaarden:
•
De cao-vo is van toepassing;
Heb je belangstelling voor deze functie?
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Jordi van der Poel, teamleider vwo
(T. 010-435 7000).
Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Angelique Benne, sr. adviseur HRM
(06- 30 07 32 86).
Reageren
Solliciteer per email naar sollicitatie-GVP@lentiz.nl
Het verloop van de procedure
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.
Wij ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 16 juni 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

