Enthousiast over één of meerdere vacatures?
Reageer voor 10 mei 2021 naar po@delagewaard.nl ter attentie van
mw. N.A.P Levering of solliciteer direct via delagewaard.nl/vacatures.
Hier vind je ook meer informatie over onderstaande vacatures.

Wij zoeken
docenten

geslaagd
groeien

Bij CSG De Lage Waard gaan we samen écht voor de groei van
leerlingen. Vanuit onze gedrevenheid zetten we graag dat stapje
extra. Wij zijn voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen en dat
enthousiasme werkt aanstekelijk. Met programma’s als ‘Talent XL’,
‘Meer mavo’ en ‘Eigen Koers’, helpen we zowel leerlingen als collega’s
het beste uit zichzelf te halen. Dat vertaalt zich naar mooie resultaten
én een stimulerende werkomgeving. Onze school zelf groeit ook en
daarom zoeken we nieuwe collega’s. Versterk jij ons team?
We zijn een christelijke scholengemeenschap. Dat merk je in de cultuur
en aan de manier waarop we met elkaar omgaan: iedereen doet ertoe.
De sfeer is prettig en veilig. We zijn een gemêleerde club mensen met
eenzelfde mindset. Met elkaar geven we vanuit persoonlijke betrokkenheid
bij het christelijk geloof invulling aan de identiteit van de school. Maak in je
brief of mail duidelijk op welke wijze jij daaraan een bijdrage levert.

www.delagewaard.nl/vacatures
Vijzellaan 4, 3352 VH Papendrecht, E info@delagewaard.nl, T (078) 644 20 55

LOCATIE
HAVO/VWO

LOCATIE
VMBO/MAVO

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

ca. 16 uur

ca. 9 uur

B&O/Economie (1e en 2e graads)

Biologie

ca. 22 uur

ca. 10 uur

Engels

Engels

ca. 18 uur

fulltime

Nederlands

Godsdienst

fulltime

ca. 6 uur

Wiskunde (1e en 2e graads)

Geschiedenis

ca. 20 uur

ca. 6 uur

Technisch
onderwijsassistent

Lichamelijke Opvoeding

ca. 33 uur (per week)

Natuurkunde/Wiskunde

Interesse in minder of meer uren of een
combinatie van uren is bespreekbaar.

ca. 14 uur
fulltime

Nederlands
fulltime/deels vervanging

Op zoek naar een stageplek?
Stuur ons je motivatie en je cv!

Interesse in minder of meer uren of een
combinatie van uren is bespreekbaar.

