Vacature docent lichamelijke opvoeding
De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo, mavo
en vmbo op Goeree-Overflakkee. Bij ons zijn leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde.
Kenmerken van onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit. Wij bieden
onze circa 1750 leerlingen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur, zodat zij in een
veilige omgeving en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd worden om te
groeien en het beste uit zichzelf te halen.
De RGO heeft ambitieuze plannen die zijn vastgelegd in ons strategisch beleidsplan RGO
2020. Wij zijn op zoek naar docenten die enthousiast worden bij het lezen hiervan en samen
met ons mee willen werken aan de realisatie. Wij geloven dat we door uitvoering te geven
aan onze plannen recht doen aan de veranderende onderwijsbehoefte van onze leerlingen.
Voor de RGO vmbo, locatie Langeweg en Schoolstraat, zijn wij op zoek naar een
enthousiaste

docent lichamelijke opvoeding (LB)
voor 13 tot 15 lesuren (0,5 tot 0,6 fte)
wegens vervanging tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof
Naast het geven van de lessen gymnastiek neemt u deel aan de sectie- en
teamvergaderingen en begeleidt u leerlingen als mentor. Belangrijk voor ons is dat u een
groot hart voor leerlingen heeft en plezier heeft in de omgang met leerlingen. U begrijpt en
voelt aan dat zij graag een band met u opbouwen.
De sectie l.o. vindt naast een goede omgang met leerlingen het behalen van zoveel mogelijk
leerresultaat belangrijk tijdens de lessen l.o. Een degelijke lesvoorbereiding en een goede
organisatie zijn zodoende belangrijk. De lessen vinden gedurende een deel van het jaar
buiten plaats. Een goede onderlinge communicatie is mede hierdoor erg belangrijk. Naast
lesgeven, vormen buitenschoolse sportactiviteiten een belangrijk onderdeel van de taken als
docent l.o.
Functie
De periode van de vervanging start 18 maart 2019 en duurt tot eind juli 2019. De functie
wordt aangeboden op basis van tijdelijkheid (CAO VO artikel. 9.b.2 lid 4).
Voor deze functie is het noodzakelijk dat u beschikt over een lesbevoegdheid lichamelijke
opvoeding, of hiervoor studerend. Het plezier hebben in het lesgeven aan leerlingen is
vanzelfsprekend.
De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze reiskostenregeling
woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. De functie is ingeschaald in LB-schaal.
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Geïnteresseerd?
De heer Frans de Bakker, teamleider onderbouw vmbo, werkzaam op de RGO vmbo locatie
Langeweg, vertelt u graag meer over de vacature en over onze school. Hij is te bereiken op
06 39570794.
Solliciteren kan uitsluitend per e-mail.
Solliciteren
Uw brief met curriculum vitae kunt u tot en met 25 januari 2019 mailen aan mevrouw
Mariëtte Weststrate, onze stafmedewerker Personeel & Organisatie, op het adres:
wesm@rgomiddelharnis.nl.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs en ons
strategisch beleidsplan RGO2020 onderschrijven. Kijk hier voor meer informatie.
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