Op het Erfgooiers College gaat het over veel meer dan cijfers!
Laat jij dat zien als onze nieuwe collega

Docent(e) drama
In onze nieuwbouw is een geheel lokaal speciaal voor het vak drama gefaciliteerd.
Het vak drama speelt in onze school op verschillende fronten een belangrijke rol.
Ben jij degene die het vak drama een verdere boost kan geven?
Het zou geweldig zijn als jij:
❖ (brugklas)leerlingen op weg kunt helpen in de zoektocht naar hun eigen
identiteit
❖ leerlingen kunt leren dat ze écht van betekenis zijn voor zichzelf en voor een
ander
❖ ze de basis bijbrengt voor hun culturele en kunstzinnige vorming(CKV)

Wat hebben we jou te bieden?
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

Werken in een nieuw, mooi schoolgebouw met veel faciliteiten voor jouw vak.
Werken op een school waar zeker ook plek is voor humor om het werk te
kunnen relativeren.
Een baan voor circa 0,5-0,7 fte.
We betalen je volgens de cao voor het voortgezet onderwijs.
Die biedt naast een goed salaris ruimte voor eigen keuzes (individueel
keuzebudget) waar het o.m. gaat om verlof en ontwikkelingsmogelijkheden
Secundaire arbeidsvoorwaarden die écht goed geregeld zijn:
reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer; eindejaarsuitkering; vakantiegeld en
niet te vergeten als het weer mag: leuke activiteiten met en voor het personeel
Ons taakbeleid stelt je in staat om ook je andere talenten binnen de school te
ontwikkelen

Wat verwachten wij van jou als onze nieuwe docent drama?
❖ dat je een 2e graads bevoegdheid hebt voor het vak drama
❖ dat je al ervaring hebt met het lesgeven in het voortgezet onderwijs
❖ dat je ons in je motivatiebrief écht meeneemt hoe jij het vak drama in onze
school voor je ziet

Hoe ziet onze sollicitatieronde eruit:
Allereerst willen we graag je motivatiebrief en een actueel cv ontvangen. Doe dat het
liefst zo snel mogelijk, maar zeker vóór 15 mei.
Wij zullen ervoor zorgen dat je snel van ons een reactie krijgt op je sollicitatie.
De sollicitatiegesprekken staan wat ons betreft gepland in de week 17 t/m 21 mei
(indien noodzakelijk via Teams).
Zie je jezelf al zitten als docent drama bij ons?
Solliciteer dan bij voorkeur via www.meesterbaan.nl
Is dit niet jouw baan, maar ken je wel iemand waarvoor dit de uitgelezen
loopbaankans is, tip diegene dan. Wij zijn je er dankbaar voor.
Wij denken dat we als professionals zelf in staat zijn deze vacature in te vullen.
Acquisitie door bureaus wordt in deze fase dus echt niet gewaardeerd.

