
 

Start: zo spoedig mogelijk 

Omvang: 0,800 - 1,000 fte  

 

 
 

Inschaling:   
schaal LB CAO VO 

 

 
 

 
      Wat vragen wij? 
Ø    Je bent bevoegd voor het vak of studerende hiervoor. 
Ø    We zijn een kleine brede school, dus bij voorkeur ben je   
       breed inzetbaar (VMBO en MAVO brugklas t/m   
       eindexamenklas). 
Ø Je houdt van je vak en vindt ontwikkeling van het 

vakgebied belangrijk. 
Ø Je bent bekend met digitale leeromgevingen. 
Ø Je zet je actief in voor de sectie en het team. 

 
Wij bieden 

Ø Mogelijkheid tot overnachtingen op het prachtige eiland 
Texel. 

Ø In eerste instantie een tijdelijke baan tussen de 0,30 tot 
0,65 fte op een fijne school.   

Wie we zijn 

OSG de Hogeberg is de 
enige VO-school op Texel 
en biedt een breed 
onderwijsaanbod van 
praktijk(pro), vmbo basis-
kader, mavo, havo en vwo. 
Op de school zitten 
ongeveer 640 leerlingen en 
werken ongeveer 90 
medewerkers. 

 

Waar we voor staan 

De school heeft de ambitie 
om alle jeugd van Texel 
een volwaardige, 
inspirerende en 
maatschappelijk nuttige 
opleiding te bieden. De 
individuele leerling moet op 
het hoogste niveau van zijn 
of haar kunnen voorbereid 
worden op betekenisvolle 
deelname aan de 
samenleving en op 
succesvolle studie of 
opleiding in het middelbaar 
en hoger onderwijs. 

 

 
 

 

 

invulling zo spoedig mogelijk 

  vacature  

 

 
docent geschiedenis en/of maatschappijleer  

2e graads | 0,30 tot 0,65  fte  
 

 
 

Ge 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 2e graads docent 
geschiedenis en/of maatschappijleer.  
Ben jij 3de, 4de-jaars student, LIO-er, startend docent, een 2de graads 
docent (met eventueel de ambitie om 1e graads 
geschiedenisdocent te worden). 
Het gaat om in eerste instantie een tijdelijke vacature in verband 
met vervanging.  
De voorkeur gaat uit naar een docent die aan de gehele vacature 
invulling kan geven. Invulling van een deel van de vacature is 
bespreekbaar. 
We bieden een fantastische werkplek met evt. overnachtingen op 
het eiland Texel.   

 


