Docent Drama
2021-2022
Wil jij leerlingen binnen het Praktijkonderwijs helpen verder te ontwikkelen? Ben jij nieuwsgierig
naar Praktijkonderwijs en je bent vaardig in het gebruik van ICT? Ben je flexibel, kun je maatwerk
leveren en tegemoet komen in de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen? Dan hebben
wij een leuke baan voor je binnen onze school. Kom jij ons team versterken?
Vacature
Type vacature
Parttime
0,7fte – 0,9fte
Dienstverband
Het dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband voor bepaalde tijd ter vervanging van een
collega die met zwangerschapsverlof gaat. De vervanging start in september 2021 en duurt naar
verwachting tot medio 9 februari 2022.
Over ons
Jouw uitdaging
Je hebt een onderwijsbevoegdheid en ervaring in het onderwijs of in de theaterwereld. Met hart
voor het vak geef jij drama aan onze leerlingen. Dat doe je wekelijks voor de leerlingen uit leerjaar
1 t/m 4. Dit breng je met veel enthousiasme over op onze leerlingen. Je beheerst je vak: het vak
van docent, maar ook het vak dat je geeft. Je bent creatief in het vormgeven van de lessen en
hebt liefde voor het theater en toneel. Je hebt bovengemiddeld veel aandacht voor de individuele
leerling en werkt graag samen in een team. Ga dan de uitdaging aan en solliciteer bij ons.
Op Limes Praktijkonderwijs staan arbeidstoeleiding en zelfredzaamheid van onze leerlingen
centraal. Wij willen hen kennis en vaardigheden meegeven die de basis vormen voor hun verdere
ontwikkeling, ook op het gebied van stage/werknemersvaardigheden.
Er is een lesprogramma voor het vak drama in de vorm van een vakwerkplan maar je levert op
creatieve wijze een bijdrage aan de lesinhoud.
Jouw team
Je bent lid van een team dat uit 20 docenten bestaat. Naast het werken met diverse (digitale)
methodieken, is de school in beweging met het ontwikkelen van activerende en uitdagende
didactiek in de vorm van ‘’echt’’ projectonderwijs.
Uiteraard wordt je bij start van je loopbaan op Limes Praktijkonderwijs begeleid. Je wordt wegwijs
gemaakt in de school en in alle aspecten die daarbij horen aan de hand van een vernieuwd en
eigentijds traject.
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Wij bieden jou
Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s, prettige werksfeer, goede
begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de
kust.
Verder zijn er ook nog:
• salaris conform cao VO
• eindejaarsuitkering van 8%
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse
verzekeraars, fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden.
Onze school
Limes Praktijkonderwijs is een school waar ruim 210 jongeren zich onder het motto ‘Limes werkt!’;
ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassene. Zelfredzaamheid en toeleiding naar arbeid zijn
hierbij sleutelwoorden. Dit doen we onder meer door het geven van persoonlijke aandacht,
respect en zorgzaamheid vanuit het Protestants Christelijk perspectief.
Over jou
Jij bent
al in het bezit van een bevoegdheid. Je kunt je vinden in eigenschappen als ondernemend en
bevlogen. Je gaat nieuwe digitale onderwijsmethoden niet uit de weg. Je wilt werken aan je eigen
ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als didactisch en je gaat uitdagingen aan.
Ga jij de uitdaging aan?
Reageer uiterlijk donderdag 25 mei 2021 via meesterbaan.nl
Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met mw. S. Schaap, adjunctdirecteur op Limes Praktijkonderwijs. Zij is bereikbaar via e-mail: scp@limes-katwijk.nl of via
telefoonnummer 06-36129843.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Angela Hoekstra,
personeelszaken. E-mail: a.hoekstra@andreascollege.nl
De brievenselectie vindt plaats op donderdag 27 mei 2021 en de sollicitatiegesprekken vinden
plaats op donderdag 3 juni 2021.
Stuur alstublieft jouw sollicitatie niet naar het persoonlijk e-mailadres van mevrouw Hoekstra.
Alleen online sollicitaties via Meesterbaan.nl worden meegenomen in de procedure.
Tijdens de periode van deze vacaturestelling zullen wij bij geschikte kandidaten direct overgaan
tot het voeren van gesprekken en niet wachten tot de sluitingsdatum.
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