
 

 

 

Wegens pensionering van een van onze gewaardeerde collega’s zoeken wij met ingang van het nieuwe jaar 
een 
  
ENTHOUSIASTE DOCENT FRANS (2e /1e graads) 

De omvang van de baan is 0,8 fte.  

Wie zijn wij? 

Wij zijn het Ichthus Lyceum, een bloeiende school voor havo, atheneum en gymnasium in Driehuis waar ruim 
1200 leerlingen onderwijs volgen. Ons onderwijssysteem kent lessen van 80 minuten. Daarnaast is er tijd 
ingeruimd voor keuzelessen waarin leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen of als zij goed presteren 
Masterclasses kunnen volgen over uiteenlopende interessante en uitdagende onderwerpen.  

Wie zoeken wij? 

Onze voorkeur gaat uit naar een docent die  ervaring heeft met het geven van lessen in zowel de onderbouw 
als de bovenbouw van het havo en vwo. Wij zoeken iemand die uitgaande van de eindtermen in staat is om 
een lesprogramma voor de leerlingen te ontwerpen. We zoeken dan ook iemand die het leuk vindt om ook 
buiten een methode om te werken, iemand die hier echt blij van wordt. Een docent die weet aan te sluiten bij 
de leefwereld van leerlingen, samen met de sectie wil bouwen aan het curriculum en affiniteit heeft met 
digitale leermiddelen. Je bent in staat een goede band met leerlingen op te bouwen, kunt goed differentiëren 
en de leerlingen coachen in hun leerproces. Je kunt leerlingen goed begeleiden door kritisch en constructief 
feedback en feedforward te geven. Daarnaast wil je niet alleen leerlingen iets leren, maar je bent zelf ook 
bereid iets te leren van anderen. Je hebt een goed aanpassingsvermogen om te werken in een fijn team van 
collega docenten. Daarbij ben je ook iemand die kansen ziet, vol ideeën zit over het verbeteren van ons 
onderwijs en je bent niet bang om hieraan een bijdrage te leveren. Kortom, je bent in staat om op een 
professionele manier samen te werken.   

Wat bieden wij? 

Een leuke en dynamische leeromgeving met zo’n 130 bevlogen en betrokken collega’s, waarvan 4 in de sectie 
Frans. Daarbij bieden wij een zeer goed inwerktraject met één op één begeleiding door een collega-docent. 
De functie is gewaardeerd conform de CAO VO. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring (CAO VO). 
Bovenop de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden uit de CAO biedt het Ichthus Lyceum korting op diverse 
ziektekostenverzekeringen, een fiscaal aantrekkelijk fietsplan, 2 keer per week fitness mogelijkheden onder 
begeleiding op de school, een jaarlijkse financiële bijdrage vanuit de vitaliteitsregeling en goede 
scholingsmogelijkheden. Onder dit laatste vallen onder andere ruim 200 vrij in te schrijven boeiende en 
inspirerende cursussen en workshops via de Dunamare Academie. Tot slot krijg je de beschikking over een 
laptop voor gebruik op school en privé.  



Het Ichthus Lyceum ligt in een mooie, groene omgeving naast het NS-station Driehuis. (30 minuten van 
Alkmaar en Amsterdam CS middels een directe treinverbinding). Ook zijn wij met de fiets en auto goed 
bereikbaar en hebben wij voldoende parkeermogelijkheden.   

Dunamare Onderwijsgroep 

Het Ichthus Lyceum behoort tot de Dunamare Onderwijsgroep. Daaronder vallen 23 scholen voor voortgezet 
onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Harlingen. In totaal werken er 1.600 
medewerkers bij Dunamare en bieden we onderwijs aan zo’n 13.500 leerlingen.  

Sollicitatieprocedure 

Zie jij jezelf bij onze school werken? Dan kijken wij uit naar jouw sollicitatie!    

Je kunt je sollicitatie sturen aan Susanne Kooij, medewerker P&O. Door op onderstaande link te klikken kom je 
direct bij onze vacature op meesterbaan waar jij je sollicitatie achter kunt laten. 

https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/170753-vacatures-frans-enthousiaste-docent-frans-driehuis-.aspx 

Inhoudelijke vragen m.b.t. deze vacature kun je eveneens richten aan Susanne Kooij via de email 
HRM@ichthuslyceum.nl of op  telefoonnummer 06-18717034.  

Na selectie van de reacties nodigen wij je wellicht uit voor een kennismakingsgesprek. Ervaren we een 
wederzijdse match, dan nodigen wij je uit voor een tweede en tevens laatste gesprek. 
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