Vacature:

Docent Drama 1e of 2e graad (wtf 0,1 – 0,2)
Praedinius Gymnasium
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

19 juli 2022
23 augustus 2022
22.241

Het Praedinius Gymnasium is een categoraal, zelfstandig gymnasium, dat leerlingen op een goede manier
voorbereidt op het wetenschappelijk vervolgonderwijs, door middel van een uitgebreid en diepgaand curriculum.
Wij vinden het van belang dat onze leerlingen kritische, creatieve en mondige burgers worden met een
wetenschappelijke oriëntatie. Het Praedinius Gymnasium streeft ernaar een leerlinggerichte school te zijn: er
bestaan laagdrempelige verhoudingen tussen leerlingen en personeel; leerlingen uit verschillende milieus voelen
zich thuis op het Praedinius Gymnasium. Het Praedinius Gymnasium heeft een Technasium en is een
Begaafdheidsprofielschool en een Olympiadeschool en kent diverse leerlingenverenigingen.
Functie
Wij zijn per direct op zoek naar een energieke enthousiaste docent voor het vak Drama. Het betreft een vacature
op reguliere formatie. De exacte omvang van de vacature is afhankelijk van de inzetbaarheid van de kandidaat
en de beschikbare formatieruimte.
Wij zoeken een collega die:
beschikt over onderwijsbevoegdheid Drama/docent Theater 1e of 2e graad;
beschikt over goede en brede vakinhoudelijke kennis;
affiniteit heeft met en een realistische kijk heeft op gymnasiumleerlingen en voor deze leerlingen
geëigende werkvormen;
innovatief en enthousiasmerend is;
bereid is te werken met zelf samengesteld lesmateriaal en bij te dragen aan het verder ontwikkelen
daarvan;
een open houding heeft die zowel zelfstandig als collegiaal is.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 4.573 ,- bij een volledige aanstelling.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van
meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook
zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.
Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan
ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend
aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In
het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.praedinius.nl.
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij mevrouw L. Vos (conrector) via l.vos.praedinius@o2g2.nl.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 30 augustus 2022.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

