
 
Ben jij tijdelijk voor onze school beschikbaar als 

 

Docent(e) Nederlands (m/v) 
 

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar (23 augustus) tot 1 oktober ? 
 

Welke bijdrage lever jij? 
 

• Als jij als docent op een inspirerende en bevlogen manier werkt, zal dat 
ervoor zorgen dat dit overspringt op de leerlingen. Enthousiasme werkt 
immers aanstekelijk.  

• Je bent goed in je vak, je wilt jezelf en uiteraard je leerlingen steeds naar 
een hoger plan tillen.  

 
Wat hebben we jou te bieden? 

• Werken in een nieuw, mooi schoolgebouw en in een fijn team.  
• Een vacature voor 0,8 fte, het gaat om 18 lesuren voor 6 klassen 
• We betalen je volgens de cao voor het voortgezet onderwijs.  
• Secundaire arbeidsvoorwaarden die écht goed geregeld zijn: 

reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer; eindejaarsuitkering; 
vakantiegeld. 

Wat verwachten wij van jou als onze nieuwe docent Nederlands? 
 

• dat je een 1e of 2e graads bevoegdheid hebt voor het vak Nederlands 
• dat je beschikbaar bent op de werkdagen: maandag tot en met donderdag 
• dat je als mens en als professional stevig in je schoenen staat en toch 

flexibel bent 
• dat je de leerlingen weet te motiveren en dat je je verantwoordelijk voelt 

voor hun ontwikkeling.  
 
Hoe ziet onze sollicitatieronde eruit:   
Allereerst willen we graag een actueel cv en een bondige toelichting op je motivatie 
ontvangen. Doe dat het liefs zo snel mogelijk, maar zeker vóór 16 augustus.  
 
De sollicitatiegesprekken plannen we zo spoedig mogelijk daarna in, indien nodig via 
Teams. 
 
Zie je jezelf al zitten als docent Nederlands 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. 


