Vacature
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

24 juli 2017
25 augustus 2017
17.082

Docent Muziek (± 0,16 wtf)
Praedinius Gymnasium
Openbaar Onderwijs Groningen
Openbaar Onderwijs Groningen is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente
Groningen. Wij werken aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs op 18 basisscholen, 4 scholen voor
speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs. Wij zijn sterk in leren!
Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16000 leerlingen. Een
dynamische organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en grote zichtbaarheid.
Praedinius Gymnasium
Het Praedinius Gymnasium is een categoraal, zelfstandig gymnasium, dat leerlingen op een goede manier
voorbereidt op het wetenschappelijk vervolgonderwijs, door middel van een uitgebreid en diepgaand
curriculum. Wij vinden het van belang dat onze leerlingen kritische, creatieve en mondige burgers
worden met een wetenschappelijke oriëntatie. Het Praedinius Gymnasium streeft ernaar een
leerlinggerichte school te zijn: er bestaan laagdrempelige verhoudingen tussen leerlingen en personeel;
leerlingen uit verschillende milieus voelen zich thuis op het Praedinius Gymnasium. Het Praedinius
Gymnasium heeft een Technasium en is een Begaafdheidsprofielschool en een Olympiadeschool en kent
diverse leerlingenverenigingen.
Functie
In verband met zwangerschapsvervanging zijn wij per 4 september 2017 op zoek naar een energieke en
enthousiaste collega voor het vak Muziek. Het betreft 4 lesuren Muziek in klas 1.
De vervangingsperiode eindigt vermoedelijk rond 27 november 2017.
Functie-eisen
Wij zoeken een collega die:
- beschikt over een bevoegdheid Muziek;
- beschikt over goede en brede vakinhoudelijke kennis;
- affiniteit heeft met en een realistische kijk heeft op gymnasiumleerlingen en voor deze
leerlingen geëigende werkvormen;
- innovatief en enthousiasmerend is;
- bereid is te werken met zelf samengesteld lesmateriaal en bij te dragen aan het verder
ontwikkelen daarvan;
- een open houding heeft die zowel zelfstandig als collegiaal is.
Salaris
Inschaling vindt plaats in schaal LB conform de CAO VO (maximaal bruto € 3.978,- bij een volledige
aanstelling).
Ben jij de collega die we zoeken?
Overtuig ons dan dat jij degene bent die we zoeken! Je kunt je sollicitatie en CV richten aan:
solliciteren@o2g2.nl
Vermeld in de onderwerp-regel de vacature en het vacaturenummer waarop je solliciteert.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.praedinius.nl
Meer informatie over de functie is in te winnen bij de heer M.T. de Vroome, conrector Praedinius
Gymnasium, tel 050 – 321 05 30.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne
kandidaten voorrang.

