Wie we zijn

OSG de Hogeberg is de
enige VO-school op het

Docenten Engels – 2de graads
Start: schooljaar 2021-2022

eiland en biedt een breed
onderwijsaanbod van
vmbo basis-kader, mavo,
havo en vwo. Op de school

Omvang: 1,2 fte

Inschaling:

het gaat om twee aanstellingen met een

schaal LB CAO VO

totale omvang van 1,2 fte

zitten ongeveer 640
leerlingen en werken
ongeveer 90 medewerkers.

Wat vragen wij?
Docenten vervullen een coachende rol, zijn curriculumbewust en
kunnen differentiëren.
Daarnaast heeft de docent kennis, vaardigheden en tools om de

Waar we voor staan

De school heeft de ambitie
om alle jeugd van Texel

voortgang van de leerling te kunnen monitoren en begeleiding te
bieden.
Je participeert in een vakgroep en in een onderwijsteam en levert
een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing in het vakgebied.
Zo draag je kennis, vaardigheden en houdingsaspecten over en

een volwaardige,

realiseer je het vereiste eindniveau bij onze leerlingen.

inspirerende en

➢

maatschappelijk nuttige

studerend (LIO) daarvoor.
➢

opleiding te bieden. De
individuele leerling moet op
het hoogste niveau van zijn
of haar kunnen, voorbereid
worden op betekenisvolle

In het bezit van de gevraagde onderwijsbevoegdheid of
Bereid zijn zo breed mogelijk inzetbaar te zijn voor het gehele
onderwijsaanbod (vmbo basis-kader, mavo, havo en vwo)
indien dit gewenst is.

➢

Ervaring in het voortgezet onderwijs.

➢

Bekendheid met digitale leeromgevingen.

➢

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

deelname aan de

Wat wij bieden?

samenleving en op

prachtige eiland. Texel is één van de mooiste plekken van

succesvolle studie of

Wij bieden je naast een mooie baan tevens huisvesting aan op het
Nederland, met een gemoedelijke eilandgemeenschap, waar het

opleiding in het middelbaar

leven ontspannen is.

en hoger onderwijs.

mee aan de onderwijskwaliteit op het eiland. Met leerlingen met

Wil jij het eilandgevoel ervaren? In een klein, hecht team bouw je
typisch Texelse openhartigheid. Samen maken we er iets moois van.

solliciteren kan tot 10 mei 2021 | eerste gesprekken zijn in week 20

