Docent drama en Kunst & Cultuur
Schooljaar 2021-2022
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan op het VMBO en wil je heel graag aan de slag binnen
het VO? Dan is deze vacature echt iets voor jou! Wij zijn op zoek naar docent drama met
affiniteit voor Kunst & Cultuur. Een vak dat in ontwikkeling is. Je kunt je creativiteit kwijt in de
lessen drama en geeft binnen het vak Kunt & Cultuur les in fotografie en film, maar ook
schilderen en boetseren. Enthousiast? Ga dan de uitdaging aan en solliciteer bij ons; een school
waar modern praktijkgericht onderwijs centraal staat. Een vmbo-school voor doeners en
denkers! Neem alvast een kijkje op www.checkrijnmond.nl. Een website gemaakt voor onze
leerlingen.

Vacature
Type vacature
Parttime
8 lessen drama en ongeveer 8 lessen Kunst & Cultuur
0,5 tot 0,6 fte
Het is mogelijk om apart te reageren op drama of Kunst & Cultuur.
Dienstverband
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast
dienstverband bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.

Over ons
Jouw uitdaging
Lesgeven in een vernieuwd Vakcollege, waarbij je niet terugschrikt voor nieuwe (digitale)
methodes, oog hebt voor de (leer)behoeftes van onze leerlingen en betrokkenheid bij de
organisatie blijkt. Je hebt de ruimte om je hier in te ontwikkelen.
Jouw team
Jouw nieuwe team bestaat uit collega’s die de lessen in de onderbouw en bovenbouw (CKV)
verzorgen binnen de sectie Kunst & Cultuur. Het vak Kunst & Cultuur is in ontwikkeling. Er
wordt een breed aanbod ontwikkeld, waar jij aan mee kunt helpen. De onderbouw heeft 2 uur
Kunst & Cultuur per week op het programma staan. In klas 1 krijgen zij 1 uur drama per week
en in klas 3 1 uur per week CKV.
Het lokaal waar de dramalessen gegeven worden is ingericht als theater, met licht en geluid als
professionele faciliteiten. Een jaarlijks open podium is een van de mogelijkheden. Lessen zijn
betekenisvol voor onze vmbo leerlingen en leerlingen zijn vooral actief bezig door te doen.
Tijdens de lessen wordt er gebouwd aan zelfvertrouwen en gewerkt in een veilige
leeromgeving.
Bij ons op school leren leerlingen niet alleen binnen de schoolmuren, maar ook daarbuiten. Het
organiseren van en deelnemen aan culturele activiteiten/voorstellingen behoort tot het
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takenpakket, evenals het organiseren van een jaarlijks open podium voor leerlingen én
docenten.
Leerlingen hebben bij ons op school de beschikking over een Ipad. Je wordt bij de start van
jouw loopbaan begeleid door één van je sectiegenoten en een coach. Ze maken je wegwijs in
onze school en in alle aspecten die daarbij horen. Wanneer je startend docent bent, bieden wij
je uiteraard in je eerste jaar 20% lesreductie en 10% in het tweede jaar, zodat je de ruimte krijgt
om optimaal te ontwikkelen.

Wij bieden jou
Een aantrekkelijke, ruime, uitgeruste werkomgeving met professionele, leuke en betrokken
collega’s, een prettige werksfeer en goede begeleiding/coaching. Wij bieden ook volop
ontplooiingsmogelijkheden, zodat je kunt groeien in je rol als docent op het voortgezet
onderwijs.
Verder bieden wij je ook:
• salaris conform cao VO in schaal LB
• eindejaarsuitkering van 8%
• goede opleidingsmogelijkheden
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals kortingsregelingen met diverse
verzekeraars, fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden.

Onze school
Vakcollege Rijnmond biedt vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg aan ca. 650 leerlingen.
Onder het motto “voor denkers en doeners” kunnen onze leerlingen zeer praktijkgericht
onderwijs volgen en zich breed ontwikkelen. Dit alles in een veilige en prettige omgeving.
Vakcollege Rijnmond is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we onder
meer door het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het
Protestant Christelijk perspectief.

Over jou
Jij hebt
Onze voorkeur gaat uit naar een 2e graads bevoegd docent Kunst & Cultuur. Ook als je bijna
bent afgestudeerd of de intentie hebt om de opleiding te gaan volgen kun je reageren. Voor
het vak drama behoort andere relevante expertise ook tot de mogelijkheden. Je kunt je vinden
in eigenschappen als creatief, ondernemend en bevlogen, maar hebt ook organisatietalent. Je
hebt een hart voor leerlingen die met name praktijkgericht zijn, waarbij je nieuwe
ontwikkelingen niet naast je neerlegt en de uitdaging van ‘vakwerk’ aandurft. Deze talenten kun
je uiteraard kwijt in de sollicitatie. Dit hoeft dan ook geen standaard brief te zijn. Wij ontvangen
wel graag een CV.
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Ga jij de uitdaging aan?
Reageer uiterlijk 12 mei 2021 via meesterbaan.nl
Meer informatie?
Wil je alvast een rondleiding door de school of heb je inhoudelijke vragen over deze vacature,
voordat je solliciteert? Neem dan contact op met:
Cees van Eeden, Adjunct directeur onderbouw Vakcollege Rijnmond. Hij is bereikbaar via E-mail:
c.vaneeden@vakcollegerijnmond.nl of via Telefoonnummer: 06 41862877
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met:
Angela Hoekstra, Personeelszaken. Zij is bereikbaar via E-mail: a.hoekstra@andreascollege.nl
De selectie zal in de derde week van mei 2021 plaatsvinden. Vanwege de ontwikkelingen omtrent
het Coronavirus kan het zijn dat je een uitnodiging ontvangt om online/digitaal met ons een
sollicitatiegesprek te voeren. Wij zullen je na de sluitingsdatum van de vacature informeren over
het vervolg van de procedure.
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