De Mondia Scholengroep is voor de locatie Nehalennia SSG Kruisweg op zoek naar een:

Docent Nederlands
ca. 12 tot 25 lesuren
De Nederlandse taal. Zoveel meer dan een vak alleen. We houden van boeken waar je nog in
kunt bladeren, meedoen aan debatwedstrijden en aandacht voor spreek- en
leesvaardigheid. Bij Nehalennia ben je niet zomaar een docent Nederlands. Taal is het
middel om je leerlingen verder te brengen, ook in andere vaksecties. Je denkt met je team
mee over het taalbeleid op de school en adviseert collega’s op het gebied van taaltoepassing
in het onderwijs.
Waar sta je voor?
Als vmbo docent ben je meer pedagoog dan vakdocent. Uiteraard hebben we doelstellingen
en willen we dat onze leerlingen goede resultaten halen. Maar de individuele weg van ieder
kind is anders en vraagt om maatwerk. ‘Eerst het kind, dan de leerling’ is waar we iedere dag
voor staan. De relatie met je leerlingen is de voedingsbodem voor de kennis die je
overbrengt. Als vmbo-sectie zijn we daarom steeds op zoek naar wat het beste is voor onze
leerlingen.
“Ik denk dat vmbo’ers een stempel hebben en zo ook naar zichzelf kijken. Terwijl ze
ontzettend trots mogen zijn. Kijk naar buiten en je ziet dat onze samenleving instort in als zij
hun werk niet doen.” – Bianca, vmbo docent Engels
Wat ga je doen?
Lesgeven. Je bepaalt waar je met je lessen heen wilt. De dynamiek in je klas kan per uur
verschillen. Flexibel als je bent, speel je in op de situatie om de groep bij de les te houden.
Zodat er een leerbare situatie ontstaat en jij je doel behaalt.
Eens in de 4 weken heb je met collega’s vakgroep-overleg. Tijdens dit overleg spreken jullie
over de doorlopende leerlijnen van de leerlingen in het 1e tot en met het 4e leerjaar. In de
werkgroep taalbeleid bespreken jullie de actuele ontwikkelingen op het gebied van de
Nederlandse taal en onderwijs.
Over je collega’s
Op Nehalennia Kruisweg geven we les aan vmbo- en mavoleerlingen. Met 6 docenten vorm
je de sectie Nederlands. We zijn een gedreven groep docenten met een grote passie voor de
Nederlandse taal en nieuwe ontwikkelingen.
Onze liefde voor taal brengen we graag over op onze leerlingen. We geloven dat lezen uit
boeken de leesvaardigheid bevordert en kiezen er daarom voor om bij Nederlands en
bepaalde andere vakken geen digitale middelen, maar boeken in te zetten.

Over Mondia Scholengroep
Wij zijn een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met 2 scholen in
Middelburg (Nehalennia SSG) en 1 in Vlissingen (Scheldemond college).
We bieden breed onderwijs van vmbo-basis tot en met gymnasium. We hebben in totaal
2700 leerlingen en 325 medewerkers.
Onze leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze de wereld
te bieden hebben. Jouw bijdrage als docent is hierin ontzettend belangrijk en ook de specials
die we aanbieden helpen daarbij. Zoals de topsporttalentschool, high school,
beroepenoriëntatie en praktijkstages, TTO, technasium of kunst- en cultuur havo-vwo.
Wat is onze basis? Dat iedere leerling én medewerker zichzelf mag zijn en eraan bijdraagt
dat de ander zich welkom voelt, ongeacht achtergrond, identiteit of overtuiging.
“Als ik aan Mondia denk, dan is het eerste wat in me opkomt: diversiteit. Dat is een stuk
identiteit van deze school waar we goed in zijn. Als iemand volledig in het roze binnenkomt is
er respect; er is veiligheid om jezelf te zijn.” Ard, docent Muziek
Wat neem je mee?
- tweedegraads lesbevoegdheid Nederlands
- het individuele kind staat bij jou op 1. Daarna komen de prestaties.
- je hebt een passie voor de Nederlandse taal.
Wat bieden wij?
- jaarcontract tussen de 0,5 – 1,0 FTE, deels op grond van vervanging, deels met zicht
op een contract voor onbepaalde tijd;
- inschaling in de cao-vo;
- eindejaarsuitkering van 8,33%;
- vakantie-uitkering van 8%;
- een individueel keuzebudget van 50 uur per schooljaar (naar rato omvang);
- inductietraject van 3 jaar*;
- ruimte voor het volgen van cursussen en opleidingen.
- diverse secundaire voordelen, zoals een kinderopvang flexregeling en trajecten
rondom duurzame inzetbaarheid.
* Inductietraject
Voor de klas staan vraagt veel van je. Daarom bieden we je als nieuwe docent een
inductietraject (dat is een mooi woord voor een inwerktraject) van 3 jaar aan, met een
ervaren docent die als werkplekbegeleider met je meekijkt en aan wie je vragen kunt stellen.
Ook heb je regelmatig contactmomenten met andere nieuwe docenten. Ga je als ervaren
docent bij ons aan de slag? Dan bieden we je een inductietraject op maat aan, passend bij
jouw (leer)behoefte.

Contact
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met dhr. L. Debbaut,
locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg (tel. 0118-655755).
Meer informatie over arbeidsvoorwaarden, de Mondia Scholengroep e.d. is te verkrijgen bij
de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. de Veen. (tel. 0118-479400).
Sollicitatiebrieven dienen vergezeld te gaan van een Curriculum Vitae en gericht te worden
aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. Hagt. Je kunt jouw brief versturen via e-mail naar:
sollicitatie@mondia.nl.
Je kunt nog reageren tot en met zondag 28 november 2021.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

