
 
CS Vincent van Gogh is een leerlinggerichte scholengemeenschap in midden 
Drenthe met scholen in Assen en Beilen voor vmbo (lwoo), mavo, havo en vwo 
(atheneum en gymnasium). Vincent heeft oog voor persoonlijke ontwikkeling op het 
gebied van onderwijs, identiteit, cultuur en samenwerking.  
 
Op locatie Lariks volgen ongeveer 1150 leerlingen havo, atheneum of gymnasium. 
Ook bieden wij op Lariks tweetalig onderwijs aan en helpen we de leerling het beste 
uit zichzelf te halen en zich voor te bereiden op een toekomst als wereldburger. 
Voor deze locatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

DOCENT Informatica ; 1,0 FTE 
PROFIEL 

• je beschikt over een 1e graad bevoegdheid voor het vak Informatica ; 
• je geeft les in de onderbouw en bovenbouw 
• Je bent vooral een docent die leerlingen weet te motiveren; 
• je bent bereid om een bijdrage te leveren aan het behalen van de 

onderwijsdoelen van de school; 
• je manier van lesgeven sluit aan bij de kernwaarden van onze school; 
• je wilt en kunt bij voorkeur lesgeven in het tweetalig onderwijs; 

          
 

Wij hechten veel waarde aan goede coaching, ook van nieuwe collega’s. Daarom 
hebben wij een speciaal introductieprogramma voor nieuwe collega’s waarin coaching 
en intervisie een belangrijk onderdeel zijn. Op deze manier hopen we dat jij je snel 
thuis voelt en je weg weet te vinden binnen CS Vincent van Gogh. Daarnaast is er 
aandacht voor de identiteit van de school en draag je actief bij aan de missie van de 
school: “leren leren en leren leven”. 

 
AANBOD 
Het betreft een tijdelijke benoeming  voor één jaar.                            
Wij bieden een professionele en prettige werksfeer in een team met 
enthousiaste collega’s. De functie is ingeschaald in schaal LB conform de CAO-VO. De 
CAO-VO biedt medewerkers een 8% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, een 
pensioenregeling en eventueel een tegemoetkoming in de reiskosten. 

 
MEER WETEN 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de interim 
teamleider Marien Smits,  telefoonnummer  06 27197179 . Kijk voor meer 
informatie over de school op onze website: www.csvincentvangogh.nl 

 

SOLLICITEREN 
Solliciteren kan via onze website maandag 10 mei  
De sollicitatiegesprekken vinden op  19, 20 of 21 mei plaats. 
 


