Docent aardrijkskunde (0,5 – 0,6 fte).
Vervangingsbaan
In het hart van Zaandam
bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs in
de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum. De
school heeft het predicaat
excellente school verkregen
voor het vwo.
De school biedt onderdak
aan ongeveer 1400
leerlingen en 145
personeelsleden.
Het Zaanlands Lyceum is
een openbare school voor
havo, atheneum en
gymnasium. De school staat
open voor elke leerling,
ongeacht zijn levensbeschouwing of herkomst. De
leerlingen hebben respect
voor elkaars achtergrond en
overtuiging. Het onderwijs is
erop gericht de talenten van
onze leerlingen en
medewerkers maximaal te
ontplooien in een
inspirerende en sfeervolle
omgeving.
Het ruime en lichte
schoolgebouw staat op een
zeer royaal terrein met
bomen, planten en
grasvelden en beschikt over
een complete
buitensportaccommodatie.

In verband met het tijdelijk uitvallen van een collega zijn wij per
direct op zoek naar een docent aardrijkskunde. Het betreft
lessen in de onderbouw van de school.
Wat houdt de baan in
Het voorbereiden en verzorgen van lessen aardrijkskunde in
leerjaar 1, 2 en 3 van het Zaanlands Lyceum. Je bent een
betrokken en enthousiaste docent die in staat is zich een
nieuwe omgeving snel eigen te maken.
Wat vragen wij
 Een collega die vakinhoudelijk goed is en pedagogischdidactisch bekwaam.
 Een collega die betrokkenheid toont bij de school en de
leerlingen.
 Een collega die wil werken en ontwikkelen vanuit ruimte en
vertrouwen.
Wat bieden wij
Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele
werkomgeving, waar leerlingen en medewerkers een
persoonlijke ontwikkeling door kunnen maken die past bij hun
aanleg, competenties en ambitie.
De functie wordt gewaardeerd conform de CAO VO. De
salarisschaal wordt in nader overleg vastgesteld.
Geïnteresseerd?
Als je geïnteresseerd bent in deze functie dan vragen wij je je
sollicitatiebrief zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 29 maart te
mailen naar de managementassistent, Margrethe Koning,
m.koning@zaanlands.nl. De gesprekken vinden plaats in de
middag van vrijdag 20 maart.
Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze advertentie
dan kun je contact opnemen met de rector, Michiel van Dijk,
m.vandijk@zaanlands.nl.
Voor achtergrondinformatie over onze school verwijzen we je
naar onze website, www.zaanlands.nl.
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