ds. Pierson College
Postbus 701 / Geraert ter Borchstraat 1
5201 AS ’s-Hertogenbosch
tel. 073 – 644 29 29
website: www.pierson.nl
Het ds. Pierson College voor
vmbo (theoretische leerweg),
havo en atheneum is een
protestants-christelijke school
met een open karakter. Het ds.
Pierson College maakt deel uit
van het onafhankelijk
onderwijsnetwerk ORION.
De school heeft ruim 1.600
leerlingen en 170
personeelsleden. In een
modern gebouw wordt vorm
gegeven aan eigentijds
onderwijs.
De school heeft een sterk
leerlinggericht karakter en
werkt actief aan
leerlingbegeleiding en effectief
onderwijs. In de Tweede Fase
is er naast klassikale lessen
ook keuzewerktijd.
Er is ruim aandacht voor de
ontwikkeling van
medewerkers, de begeleiding
van nieuwe docenten en de
bevordering van onderlinge
betrokkenheid.

Met ingang van 1 augustus 2019 hebben wij de volgende vacature:

docent(e) Geschiedenis
2e graads, voor ongeveer 20 a 23 lesuren. Een deel betreft reguliere uren
(ongeveer 10 lesuren) en een ander deel betreft vervanging.
Wij zijn op zoek naar een sterke, resultaatgerichte teamspeler die het prettig
vindt en in staat is om:







de visie en missie van de school tot uitdrukking te brengen in het
eigen handelen;
bij te dragen aan de ontwikkeling van en eigentijds onderwijs;
verantwoordelijkheid te dragen;
oplossingsgericht te werken;
de eigen deskundigheid en professionaliteit te blijven ontwikkelen;
tot de voorlopers te behoren.

De benoeming is in principe voor één schooljaar, met uitzicht op voortzetting
van het dienstverband bij voldoende functioneren en beschikbare uren. Het
betreft een LB functie.
We vragen sollicitanten om in hun brief expliciet aan te geven wat de
gewenste aanstellingsomvang (minimum en maximum) is.
Onze school heeft een open christelijk karakter. Vanuit christelijk
geïnspireerde waarden geven wij ons onderwijs vorm. We gaan met elkaar
om op basis van respect, betrokkenheid en oog voor een ander.
We verwachten dat collega’s zich in de levensbeschouwelijke identiteit
kunnen vinden en bereid zijn er een actieve bijdrage aan te leveren.

Informatie over de school en
het schoolplan via:
www.pierson.nl
Aanvullende informatie:
Afdeling P&O,
telefoon 073 – 644 29 29
of per e-mail (voorkeur):
peno@pierson.nl.

Bij interesse, wilt u dan zo snel mogelijk uw brief, maar uiterlijk 7 juni a.s. met
opgave van opleiding en bevoegdheid, ervaring en motivatie richten aan: ds.
Pierson Stichting voor Voortgezet Onderwijs, Postbus 701, 5201 AS ’sHertogenbosch of (bij voorkeur) naar het e-mailadres: sollicitatie@pierson.nl.
Wilt u in uw brief uw gewenste aanstellingsomvang vermelden?
____________________________________________________________
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

