
Ben jij die bevlogen aardrijkskunde docent die bij ons de periode 

van ziekte van een van onze collega’s kan opvangen?  

 

 
Wat kun je verwachten? 
 
Het gaat om 0,6 - 0,8 fte en je geeft les in de onderbouw.  
Deze vacature staat zeker ook open voor zij-instromers en voor LIO-stagiairs. 
 
Je hebt echt een belangrijke rol in het inspireren, motiveren en coachen van onze 
leerlingen. Jij weet de leerlingen te boeien en ze aan te zetten tot zelfstandig aan de 
slag gaan. Je bent in staat om onze leerlingen te prikkelen om zich te ontwikkelen tot 
nieuwsgierige, kritische èn leergierige jongvolwassenen. Je vindt het leuk om naast 
onze methode, die als ondersteuning gebruikt wordt in de les, materiaal te gebruiken 
dat door de sectie zelf wordt ontwikkeld en je wilt hier zelf ook een actieve bijdrage 
aan leveren.  
 
 
Wat verwachten wij van jou als aardrijkskunde docent? 
 

• Een tweedegraads bevoegdheid voor aardrijkskunde of je komt bij ons binnen 
als zij-instromer of als LIO-stagiair 

• Ervaring met het lesgeven aan mavo en havo klassen 

• Bij voorkeur flexibiliteit in de werkdagen  
 

Wat hebben we jou te bieden? 

• Werken in een nieuw, mooi schoolgebouw en in een fijn team 
• Een tijdelijke vacature voor 0,6 - 0,8 fte   
• Inschaling volgens functie LB, trede is afhankelijk van ervaring en huidige 

inschaling 
• Een tijdelijke aanstelling voor de vervanging van een zieke collega, maar 

mogelijk tot uiterlijk 15-7-2022.  
• Secundaire arbeidsvoorwaarden die écht goed geregeld zijn zoals een 

reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer; eindejaarsuitkering; vakantiegeld; 
een individueel keuzebudget; activiteiten met en voor het personeel 

 
Hoe ziet onze sollicitatieronde eruit:   
Allereerst willen we graag een actueel cv en een bondige toelichting op je motivatie 
ontvangen. Doe dat zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór 19 juni. 
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 van 21 t/m 25 juni 
(indien nodig via Teams) 
 
Zie je jezelf al zitten als aardrijkskunde docent bij ons?  
Solliciteer dan bij voorkeur via www.meesterbaan.nl  
 

http://www.meesterbaan.nl/

