
 

 

 

Datum publicatie: 18 november 2022  

Sluitingsdatum:  1 december 2022  

Vacaturenummer:  22.315 

 

Op de Leon van Gelder vinden we het belangrijk dat leerlingen zichzelf ontwikkelen. Dit gaat verder dan puur en 

alleen het vergaren van kennis en vaardigheden. Iedereen is uniek en heeft zijn of haar eigen mogelijkheden en 

karakter. Wij laten onze leerlingen uniek zijn. We laten ze ontdekken waar hun kwaliteiten en interesses liggen. 

Door een breed scala aan vakken te beleven en te ervaren, ontdekken leerlingen waar hun passie ligt. Onze 

passie is goed onderwijs verzorgen. Onderwijs waar wij met hart en ziel achter staan. Dit bewerkstelligen we door 

een manier van werken die anders is dan op andere scholen. De leerling staat hierbij centraal. Onze leerlingen 

ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Docenten motiveren leerlingen hierbij het beste in 

zichzelf naar boven te halen. 

 

Functie 

Wij zijn per direct op zoek naar een energieke en enthousiaste docent voor het vak Wiskunde. Het betreft een 

tijdelijke vacature op vervanging van 0,6 wtf op NPO-gelden.  

 

Wij zoeken een collega die: 

- beschikt over onderwijsbevoegdheid Wiskunde 2e graad;   

- beschikt over goede en brede vakinhoudelijke kennis;  

- maatwerk kan leveren binnen het vak;  

- zelfstandig en in teamverband kan werken; 

- stressbestendig en flexibel is; 

- breed inzetbaar is.  

 

Salaris 

Deze functie is gewaardeerd in 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.leonvangelder.nl.  

Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Alle Kleefman (teamleider) via 050 – 321 06 25 of 

a.kleefman@o2g2.nl.     

  

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature 
Docent Wiskunde 2e graad (wtf 0,6) 

Leon van Gelder   
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