
Jou ontmoeten we graag als collega op onze snel groeiende dynamische school ! Lesgeven met plezier! 

Op Het Stedelijk Zutphen leren 

leerlingen met plezier! Dat doen ze 

in een kleinschalige school, waarin 

persoonlijk leren en maatwerk 

centraal staan. Leerlingen maken 

hun eigen keuzes in hun programma 

en kiezen de weg naar hun diploma 

dat bij hen past. Docenten en 

medewerkers begeleiden hen 

daarbij. Onze brugklassers maken al 

voor de zomer kennis met hun 

coach, tijdens een persoonlijk 

gesprek waarbij natuurlijk ook hun 

ouders aanwezig zijn. Dat gesprek 

herhalen we iedere acht weken. 

Wil je graag werken in een 

groeiende, dynamische school? 

Ben je een kei in het leveren van 

maatwerk zodat elke leerling zich 

maximaal ontwikkelt? Ben jij de 

docent die lesgeeft met plezier en 

breng je dat ook over aan je 

leerlingen? Wil je graag voor de 

meivakantie kennis met ons maken?  

Maak ons dan nieuwsgierig naar 

wie je bent en wat je mogelijkheden 

zijn. Stuur ons je motivatie, voorzien 

van CV, waarom jij de collega bent, 

waar wij naar op zoek zijn! 

Vakcollege 

 Je brengt de beroepenwereld

binnen en laat leerlingen ook

leren buiten de school.

 Je vindt het leuk om het leren

van beroepsvaardigheden in te

bedden in je onderwijs en je

ontwikkelt daar creatieve

vormen voor.

 Je beschikt over een goed

netwerk.

 Voor jou als AVO-docent is het

vanzelfsprekend dat je

beroepsoriëntatie bij je lessen

betrekt.

 Je kunt vanuit thema’s en

leergebieden lesgeven.

Mavo-XL 

 Je borrelt van de ideeën om aan

deze nieuwe opleiding inhoud

te geven.

 Je denkt breed, buiten de

grenzen van het vak en buiten

de muren van de school.

 Je kunt vanuit thema’s en

leergebieden lesgeven.

 Je vindt het leuk om het leren

van beroepsvaardigheden in te

bedden in je onderwijs en je

ontwikkelt daar creatieve

vormen voor.

Lyceum 

 Je bent proactief, creatief en

ondernemend.

 Je verbindt je onderwijs met de

wereld buiten de school.

 Je bent van nature op zoek naar

mogelijkheden voor

vakoverstijgende programma’s.

 Je vindt het leuk het leren van

academische vaardigheden in te

bedden in je onderwijs en

ontwikkelt daar creatieve

vormen voor.

 Je hebt een onderzoekende

houding.

In ons vakcollege… Mavo-XL staat voor… Het Lyceum …  

En natuurlijk 

 ben je een teamspeler die zijn schouders wil zetten onder de ontwikkeling van onze onderwijskundige koers

 kun je goed differentiëren en  is het bieden van maatwerk vanzelfsprekend, jij kent je leerlingen en hun leerstijl

 vind je het coachen van leerlingen leuk en wil je je daar in ontwikkelen

 heb je er plezier in jezelf professioneel te blijven ontwikkelen

 is het voor jou vanzelfsprekend om te reflecteren op de kwaliteit van je werk en stel je hieraan hoge eisen

 hecht je aan collegiale consultatie

 leer je graag van en met je collega’s en geniet je ervan met hen te samen te werken aan onderwijsontwikkeling

 ben je altijd gericht op het vinden van oplossingen

 beschik je over de vereiste kennis, vaardigheden en opleiding.

https://www.google.nl
https://www.hetstedelijkzutphen.nl/onderwijs/vakcollege-2/
https://www.hetstedelijkzutphen.nl/onderwijs/mavo-xl/
https://www.hetstedelijkzutphen.nl/onderwijs/lyceum-2/



