Wie we zijn

OSG de Hogeberg is de
enige VO-school op Texel
en biedt een breed

een enthousiaste en betrokken

Docent Nederlands – 2de graads of LIO

onderwijsaanbod van
praktijk, vmbo basis-kader,
mavo, havo en vwo. Op de
school zitten ongeveer 640
leerlingen en werken
ongeveer 90 medewerkers.

Start: zo spoedig mogelijk

Inschaling:

Omvang: 0,800 - 1,000 fte

schaal LB CAO VO

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste bevoegde 2de graads docent
Nederlands of LIO-er die binnenkort afstudeert. We bieden een
fantastische werkplek met woonruimte op het eiland Texel. Juist starters
nodigen we uit om te solliciteren. We zijn een klein hecht team en geven
jou alle kansen om te groeien en door te groeien. Een geleidelijke

Waar we voor staan

De school heeft de ambitie
om alle jeugd van Texel

opbouw in uren/dagen is bespreekbaar als je bijna bent afgestudeerd.

Wat vragen wij?
➢

die bereid is om als het nodig is zo breed mogelijk

een volwaardige,
inspirerende en
maatschappelijk nuttige

inzetbaar te zijn.
➢

het hoogste niveau van zijn

➢

deelname aan de
samenleving en op
succesvolle studie of
opleiding in het middelbaar
en hoger onderwijs.

Ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied vinden
we belangrijk en ook dat je bekend bent met digitale
leeromgevingen.

➢

of haar kunnen voorbereid
worden op betekenisvolle

We willen het leesonderwijs op Texel een impuls geven
en vragen jouw enthousiaste inbreng daarin.

opleiding te bieden. De
individuele leerling moet op

We zijn een kleine brede school dus we vragen iemand

Jouw actieve inbreng in de vaksectie Nederlands.

Wij bieden
➢

Huisvesting op het prachtige eiland Texel.

➢

Ruim de tijd en voldoende mogelijkheden en begeleiding
om je in te werken en mee te lopen.

➢

We volgen samen in company schoolbrede scholingen
(bijvoorbeeld Taal in de vakken en differentiëren)

➢

Blije medewerkers vinden we belangrijk. Onze
medewerkerstevredenheidsscore scoort ruim boven het
landelijk gemiddelde (2021: OSG de Hogeberg > 7,5,
landelijke benchmark > 6,8).

solliciteren kan tot 29 november

