
   
 
 
 

Na je werktijd lekker uitwaaien op het strand… 
 

 
 

Is per zo snel mogelijk op zoek naar een: 
 

1e graads docent Nederlands 
Minimaal 0,6 maar tot 1,0 fte bespreekbaar 

 
Het wonen en werken op een (goed bereikbaar) eiland heeft veel voordelen. 
OSG De Hogeberg biedt je méér dan alleen een baan. Texel is één van de mooiste plekken van 
Nederland, met een gemoedelijke eilandgemeenschap, waar het leven ontspannen is. 
Wil jij het eilandgevoel ervaren? Wij regelen huisvesting voor je. In een klein, hecht team bouw 
je mee aan de onderwijskwaliteit op het eiland. Met leerlingen met typisch Texelse 
openhartigheid. Samen maken we er iets moois van. Bouw jij mee?  
 
Wie zijn we zijn 
OSG de Hogeberg is de enige VO-school op het eiland en biedt een breed onderwijsaanbod, 
van vmbo basis-kader, mavo, havo tot vwo. Op de school zitten ongeveer 660 leerlingen. 
 
Waar staan we voor 
De school wil de jeugd van Texel een volwaardige en inspirerende opleiding te bieden. 
Leerlingen worden gestimuleerd en voorbereid op een vervolgopleiding of een betekenisvolle 
deelname aan de samenleving. 
 
Wat vragen we van jou 
Docenten vervullen een coachende rol en kunnen differentiëren. Daarnaast heeft de docent 
kennis en vaardigheden om de voortgang van leerlingen te monitoren en begeleiden. Je 
participeert in een vakgroep en in een onderwijsteam. Ook lever je een bijdrage aan de 
ontwikkeling en vernieuwing binnen je vakgebied. Zo draag je kennis, vaardigheden en sociale 
vaardigheden over en realiseer je het vereiste eindniveau bij onze leerlingen. 

• In het bezit van de gevraagde onderwijsbevoegdheid of studerend daarvoor; 
• Ervaring in het voortgezet onderwijs en bij voorkeur met examenklassen; 
• Ervaring met digitale leeromgevingen; 



   
 
 

• Vaardigheden in het motiveren van leerlingen, het opzetten van leerplannen en het 
toepassen van didactische methoden en technieken.    

 
  
We zijn op zoek per zo snel mogelijk naar een: 
Docent eerste graads Nederlands. Het betreft een invulling vanwege het vertrek van collega’s. 
Bij gebleken geschiktheid behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.  
Voorkeur werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag. 
 
 
Wat bieden wij  
Een fantastische werkplek met fijne collega’s. 
Deze functie wordt beloond volgens de CAO-VO onderwijs  

 
Voor meer informatie en solliciteren 

Voor meer informatie: 0222 363 076 

Sollicitaties voor 23 december 2019 naar: secretariaat@dehogeberg.nl  t.a.v. mw. C. Eriks 
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