
 

Het Walburg College behoort samen met zeven andere scholen tot Onderwijsgroep Zuid-Hollandse 
Waarden (OZHW). Voor meer informatie kunt u terecht op onze website, www.walburgcollege.nl.  
 
 

 
 
Het Walburg College te Zwijndrecht is een ambitieuze en vooruitstrevende school voor nieuwsgierige 
mensen die houden van uitdagingen, een school waar iedereen elkaar kent en zich gekend weet.  
 
Naast de reguliere stromingen mavo, havo en vwo bieden wij TweeTalig Onderwijs (TTO) en Technasium 
aan op havo en vwo niveau.  
Voor de mavoleerlingen hebben wij de Jonge Mavo Ondernemers (JMO) en Sterk Techniek (Bèta 
Challenge Programma). Talentbegeleiding is er voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen die in 
flexuren hun talenten willen ontplooien.  
 
Het motto van het Walburg College luidt: “het draait om jou”.  
 
Vanaf leerjaar 1 wordt gewerkt met een iPad als ondersteuning van het onderwijs. 
Op het Walburg College werken we met een flexrooster 
 
   
Profielschets eerste- of tweedegraads docent natuurkunde 0,6 fte 
 
Het Walburg College is per 17 mei 2021 op zoek naar een talent dat: 
 
 energiek, ambitieus en enthousiast is; 
 proactief is; 
 leerlingen stimuleert in hun onderzoekende houding en deze aanpak ondersteunt door 

uitdagende praktische opdrachten; 
 ervaring heeft met gedifferentieerd onderwijs; 
 ervaring heeft met online lesgeven; 
 digitaal vaardig is met smartbord(software) en iPad; 

 
 
Wij bieden: 
 
 een tijdelijke aanstelling van 0,6 fte met uitzicht op vast; 
 lessen vooral in de havo/vwo onderbouw; 
 een prettige werkomgeving;  
 goede arbeidsvoorwaarden. 

 
 
Herkent u zich in bovenstaande profielschets? Wij nodigen u van harte uit te solliciteren via de website 
van ROOZZ. In uw brief lezen wij graag waarom juist u voor onze school het verschil gaat maken. 
Uitsluitend brieven die via ROOZZ binnenkomen worden in behandeling genomen.  
 
U kunt uw sollicitatiebrief richten aan de mevrouw A.K. van Doorn lic. MEd, directeur van het Walburg 
College. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Stoppelenburg, afdelingsleider of mevrouw 
Van der Kuijl, directiesecretaresse. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

http://www.walburgcollege.nl/

