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Docent natuurkunde

School:
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2e graad
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Informatie school:

Vacature Docent Natuurkunde / O&O / Science
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste docent Natuurkunde/ Science / O &O
die vanaf 1 augustus ons jonge team komt versterken! De sectie Natuurkunde
is zeer vooruitstrevend en we beschikken over tal van goed uitgeruste lokalen
om een mooi programma aan te bieden voor onze leerlingen. In de klas 1 en 2
havo/vwo geven we het vak Onderzoek en Ontwerpen en dit vak ontwikkelen
we door naar klas 3 havo/vwo. In klas 1 mavo/havo geven we het vak Science.
Het betreft een fulltime vacature maar ook solliciteren op een deel van de baan
is mogelijk.
Het Gemini College Ridderkerk is een bruisende school met een fijn team om in
te werken. Wij hebben oog voor de leerling en de medewerker en samen zijn
we verantwoordelijk voor goed onderwijs. De school is weer geheel tot bloei
gekomen en dat is aan de sfeer prima te merken. Directie en medewerkers

werken fijn samen met elkaar en er is op gezette tijden ruimte voor leuke
personeelsactiviteiten. Het aantal aanmeldingen is al 3 jaar lang enorm hard
gestegen en er is vertrouwen in elkaar. Komend schooljaar zullen de MHVleerlingen les krijgen in ons nieuwe gebouw en blijven de VMBO BK leerlingen
in het oude gebouw. Hierdoor zijn er voor beide groeperingen mogelijkheden
te over om er een eigen sfeer en beleving op na te houden.
Wij werken met een Flexrooster waarbij de docent 3 a 4 vaklessen van 80
minuten per dag lesgeeft. Daar omheen zijn er flexuren voor leerlingen en dit
biedt de leerling veel begeleiding en ondersteuning. Hierdoor is het mogelijk
voor leerlingen om meer begeleiding op maat te krijgen en zorgen we ervoor
dat leerlingen hulp krijgen bij het behalen van het gewenste niveau. We
hebben geen 9 tot 5 mentaliteit en werken samen hard aan het verbeteren van
de resultaten.
Stuur uw brief met cv zo spoedig mogelijk in en wellicht kunnen we snel een
afspraak maken!
Kortom, ben jij de professional die wilt werken in een zeer prettige sfeer dan
ben je van harte welkom.

Link schoolwebsite:

http://www.geminicollegeridderkerk.nl/

