Vacature tweedegraads docent Engels
De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo,
mavo, vmbo en isk op Goeree-Overflakkee. Onze ca. 1750 leerlingen zijn allemaal gelijk,
maar niet hetzelfde. Kenmerkend voor onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor
diversiteit. Onze leerlingen krijgen 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. Wij stimuleren onze leerlingen met een
open blik naar de wereld te kijken en kritisch te denken, zowel binnen als buiten de school.
Zo krijgen onze leerlingen meer mee dan alleen een diploma.
Onze leerlingen en hun ouders rekenen erop dat wij onze pedagogische en didactische
opdracht steeds blijven verdiepen en overtuigend aanpassen aan de veranderende
omgeving van onze leerlingen. Iedere leerling verdient onderwijs dat de beste
toekomstkansen biedt. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers vanuit
een positieve basishouding werken. Iedere leerling doet er toe en is welkom.
De RGO staat aan de start van een vierjarige periode waarin nieuw strategisch beleid wordt
ontwikkeld en uitgevoerd. De periode van het huidige strategisch beleidsplan 2016-2020
loopt immers huidig schooljaar af.
Vanwege de ziekte van twee collega’s uit de sectie Engels, zijn wij voor de RGO vwo havo - mavo - isk, locatie Koningin Julianaweg op zoek naar een vervangend

Tweedegraads docent Engels (LB/LC)
ca 0,8 fte
Naast het geven van de lessen Engels aan onderbouwklassen van vwo, havo, mavo en ISK
neemt u deel aan de sectie- en teamvergaderingen. Belangrijk voor ons is dat u een groot
hart voor leerlingen heeft en plezier heeft in de omgang met onze leerlingen. U begrijpt en
voelt aan dat zij graag een band met u opbouwen. Bij voorkeur heeft u reeds ervaring
opgedaan met differentiëren in de lessen.
Onze school is enorm in ontwikkeling en wij verwachten van onze medewerkers dat zij
deze ontwikkelingen volgen en ook op een vernieuwende manier willen lesgeven. In alle
lokalen hangen grote touchscreens en de docenten hebben een MacBook in bruikleen die
ze daar aansluiten met een kabel. Alle leerlingen werken met eigen devices. In de
onderbouw wordt gewerkt met Stepping Stones (boek en digitaal).
Functie
De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk doch 18 november 2019. De functie wordt
aangeboden op basis van tijdelijkheid en eindigt (gedeeltelijk) zodra onze zieke collega

weer hersteld is. De duur van de vervanging is momenteel nog onbekend. Voor deze
functie is het noodzakelijk dat u beschikt over een tweedegraads lesbevoegdheid Engels
of dat u studerend bent voor deze bevoegdheid. Het plezier hebben in het lesgeven aan
leerlingen is voor ons een vanzelfsprekendheid.
De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze reiskostenregeling
woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. De functie is ingeschaald in LB-schaal. Een
eerder toegekende LC-inschaling wordt natuurlijk overgenomen.
Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten, voordat u besluit te solliciteren, neem dan s.v.p. contact op met René
Stellingwerff, tel.nr. 06 11 03 69 90. René is het beste te bereiken tussen 15.00 uur en
16.30 uur. Ook studerenden in het derde of vierde leerjaar worden van harte uitgenodigd
naar een gedeelte van de vacature te solliciteren.
Solliciteren
Wordt u enthousiast bij het lezen van deze vacature en wilt u in aanmerking komen, laat
dan zo snel mogelijk weten dat u interesse heeft en solliciteer bij Floor Kik-Heerebout, onze
stafmedewerker Personeel en Organisatie. Het adres is kikf@rgomiddelharnis.nl.
Wij staan open voor creatieve manieren van solliciteren, e-mail wel altijd uw c.v. Het is
mogelijk naar een gedeelte van de vacature te solliciteren, geef duidelijk aan naar welke
omvang uw interesse uitgaat.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs en
ons strategisch beleidsplan RGO2020 onderschrijven. Kijk hier voor meer informatie.

