Het Amsfort College is per 1 augustus 2022 op zoek naar een
collega voor:
-

Nederlands 0.8 - 0.9 fte

Wij zijn in het bijzonder op zoek naar een collega die ervaring heeft in:
- Vakoverstijgend werken
- het lesgeven aan leerlingen met verschillende niveaus zoals, gl/tl en havo
- het werken vanuit hoge verwachtingen en deze concreet maken d.m.v.
didactisch coachen
Bij voorkeur bevoegde docenten worden uitgenodigd te solliciteren, maar bekwame of
studerende belangstellenden, met een onderwijsbevoegdheid, kunnen ook solliciteren.
Het Amsfort College is een vernieuwende school met ruim 280 leerlingen voor gl/tl
mavo/havo. De afgelopen jaren hebben we als team onderzocht op welke manier wij
toekomstbestendig onderwijs willen bieden. Vanaf augustus 2019 zijn we gestart met een
prachtig onderwijsprogramma: leerlingen plannen voor een deel hun eigen rooster in en
maken hiervoor keuzes o.b.v. hun coach. Zie voor meer informatie: www.amsfortcollege.nl
en bekijk de filmpjes, zodat je een beeld krijgt van onze school.

Dit zijn de pijlers van het Amsfort College:
• Positief en uitdagend
• Vakken op jouw niveau (mavo, havo)
• Je eigen coach
Samen plannen, kiezen, reflecteren
• Be Stronglessen: om te verbreden, verdiepen, versterken
• Amsfort studietijd: eerste óf laatste uur (jij kiest)
• GO!: ervaar, ontdek, kies
Sport & Health, Food & Care, Design & Technology, Business & Promotion
• Bouwen aan je (21st century) skills
• Muziek, drama, dans, beeldende kunst
Wij bieden:
• een betrokken en enthousiast team (ruim 35 medewerkers) in een open en collegiale
werkomgeving
• een vernieuwende school, met ruimte voor initiatief en ontwikkeling,
• werken met moderne leermiddelen, MacBook Air voor medewerkers
• begeleiding van nieuwe docenten door een coach
• scholing in Didactisch Coachen

Profiel van een docent van het Amsfort College:
• is coach en handelt vanuit richting, ruimte en ruggensteun
• biedt veiligheid en vindt het belangrijk dat kinderen het beste uit zichzelf halen
• is expert op zijn/haar vakgebied, vindt resultaten belangrijk
• werkt over de grenzen van het eigen vak
• is echt ICT-vaardig en uitdragend
• geeft onderwijs vanuit formatief evalueren
• geeft didactisch coachend les en levert hierbij maatwerk
• improviseert met plezier en gemak, gaat in op veranderende omstandigheden
• neemt verantwoordelijkheid, gunt verantwoordelijkheid in leiderschap
• werkt van nature samen

•
•
•

reflecteert op eigen handelen en vindt zichzelf ontwikkelen vanzelfsprekend
houdt anderen op een positieve manier een spiegel voor
heeft als uitgangspunt; iedereen hoort erbij en we sluiten niemand buiten

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Je kunt vòòr 10 juli je
brief met CV, mailen naar: e.verweij@amsfortcollege.nl Voor inlichtingen m.b.t. deze
vacatures, neem je contact op Ella Verweij directie Amsfort College (033-4753147)
Adres van de school: Amsfort College, Columbusweg 40 3814 WE Amersfoort
www.amsfortcollege.nl

