Wij zoeken een enthousiaste scheikundedocent die graag met nieuwsgierige leerlingen
werkt. Scheikunde geven is tenslotte meer dan het kloppend maken van reactievergelijkingen. Op
onze school hebben we concrete plannen om de lokalen voor scheikunde, de andere bètavakken én
het technasium samen met informatica op een supermoderne scienceafdeling te vestigen. We
zoeken iemand die dit een mooie kans vindt, die daar graag in meedenkt, samen met een team van
enthousiaste docenten.

Scheikundedocent, wie ben jij?
De gesettelde docent die toch nog een keer wil switchen?
Heb jij al een baan als scheikundedocent, maar lijkt een nieuwe school
misschien wel wat? Omdat je graag in een team van bevlogen docenten wilt
werken? Je ‘zit nog goed’, maar hoe zou het zijn om jezelf weer uit te vinden
als docent? Een spannende reis naar een nieuwe bestemming..!

De docent die er vroeg bij was en daarna andere banen heeft gehad?
Je begon meteen na je opleiding in het onderwijs. Na een aantal jaar kriebelde
het en wilde je weten wat er buiten het onderwijs te koop is. Na verschillende
functies in het bedrijfsleven denk je nog vaak terug aan het onderwijs. Was het
echt zo leuk om les te geven of is het nostalgie om eraan terug te denken? Er
is maar één manier om daarachter te komen...!

De bijna afgestudeerde chemicus met passie voor onderwijs?
Je hebt je studie bijna afgerond en/of bent bezig met het behalen van een
eerstegraads bevoegdheid. Je bent op zoek naar een innovatieve
onderwijsomgeving waar je kunt blijven leren en experimenteren. En
natuurlijk stel je als junior prijs op een gedegen begeleiding en werk je graag
samen met je collega’s……

De betrokken ouder, kritische vriend, oud-docent, vult u maar in:
Wilt u in uw netwerk rondvragen, voor ons, voor onze leerlingen? Vereiste is
wel, dat de scheikundedocent die u kent of bent, (bijna) een lesbevoegdheid
heeft. Vraagt u ons gerust, als u eerst meer informatie wilt.

Wie zijn wij?
Onze school, het Ichthus Lyceum is een bloeiende school voor gymnasium-, atheneum- en havoonderwijs. Ruim 1.200 leerlingen volgen onderwijs op het Ichthus Lyceum. Sinds 2009 hebben we het
officiële certificaat voor Technasium. We beschikken over een licht en modern gebouw, gelegen
tegenover sportvelden en op loopafstand van station Driehuis.

Waar staan we voor?
Onze onderwijsresultaten zijn goed (zie de vensters voor verantwoording). Tegelijk staan we aan de
vooravond van een transitieperiode, van het klassikale onderwijsstelsel met een standaard
vakkenaanbod naar meer maatwerk voor leerlingen. Wij hebben al mooie maatwerktrajecten voor
leerlingen, onder andere in ons Ichthus Top Talent aanbod. Daarnaast voeren we pilots uit met verrijkt
vwo, waarbij leerlingen een of meerdere vakken versneld doorlopen. Ons doel is om onze leerlingen
nog beter te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Natuurlijk brengt dat nieuwe uitdagingen
mee, zoals op het gebied van roostering en inrichting van de leerruimtes.

Bouw je mee?
Natuurlijk kijken we daarbij niet alleen naar resultaten. Onze school heeft een rijke traditie en is sinds
1956 een gymnasium, opgericht door paters. Tegenwoordig hebben we een algemeen christelijke
grondslag. De waarden die wij belangrijk vinden vertalen zich het beste in ‘karaktervorming’, met
bijvoorbeeld zorgdragen voor elkaar, maar ook het dragen van eigenaarschap. Daarbij hoort ook het
samen werken in een professionele werkcultuur.
Het betekent, dat iedereen die op onze mooie school wil werken, mee helpt bouwen: aan het
curriculum voor jouw vak, maar ook aan de ontwikkeling van de hele school. We bieden daar
facilitering en ondersteuning bij, in de vorm van i-coaches, projectgroepen, maar ook overleg- en
ontwikkeltijd. We doen het samen!

En daarom hebben we jou nodig!
EEN ENTHOUSIASTE DOCENT SCHEIKUNDE (1e graads)
Onze voorkeur gaat uit naar een docent met ervaring in de onder- en bovenbouw havo/vwo; die vanuit
een innovatieve grondhouding bereid is om het onderwijs voor het vak scheikunde op het Ichthus
Lyceum samen met de vaksectie verder te ontwikkelen. We zoeken een docent die aansluit bij de
leefwereld van leerlingen, een goede band met hen opbouwt en die goed kan differentiëren. Je kunt
leerlingen coachen door kritisch en constructief feedback en feedforward te geven.
De omvang van de baan is flexibel, je kan solliciteren naar minimaal 0,3 en maximaal 1,0 wtf. Als je in
het bezit bent van een bevoegdheid, of als je in de afrondende fase van de opleiding hiervoor bent,
nodigen we je ook van harte uit te solliciteren. Salariëring: op basis van opleiding en ervaring in LB,
LC of LD. (CAO-VO)
Jouw sollicitatie:
Je sollicitatie kun je richten aan de rector, de heer ir. D.A. Volmer (a.volmer@ichthuslyceum.nl). Ook
voor vragen m.b.t. deze vacature kun je bij hem terecht. Wij horen graag zo snel mogelijk van je!

