ISK docent NT2/Burgerschap/BV
2,0 FTE | Meerdere vacature plekken | We ontvangen je sollicitatie graag z.s.m.
Start januari 2023, eerst een tijdelijke aanstelling 3 maanden met uitzicht op
verlenging/reguliere baan (afhankelijk van je kwalificaties).
ISK (Internationale schakelklas) Duin- en Bollenstreek:
De ISK biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12- 18 jaar, die nog maar kort in
Nederland wonen en die de Nederlandse taal nog niet beheersen.
Eind december komt er een groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) in
de leeftijdscateforie van ongeveer 14 tot ongeveer 17 jaar oud.
Deze kinderen hebben recht op onderwijs. Ze zijn in afwachting van doorplaatsing naar een
andere woonsituatie en een beslissing over hun verblijfsstatus.
Wij zoeken docenten voor deze groep. Er zitten ongeveer 14 leerlingen in elke lesgroep.
Vakken:
NT2, Beeldende Vormgeving (BV), sova/Burgerschap
Profiel NT2:
Je hebt ervaring met lesgeven NT2, bij voorkeur ervaring/affiniteit met deze leeftijdsgroep.
Vacatures: minimaal 10 lesuren per week, op vaste momenten met een vaste groep
leerlingen, verdeeld over 5 dagen. Ook een veelvoud van dit aantal uren is mogelijk.
Profiel Beeldende Vorming:
tweedegraads bevoegdheid of vergelijkbare opleiding/ervaring BV
Lesdagen: dinsdag en woensdag, totaal 6 lesuren per dag. Werktijden : van 8.30 tot 15.00
Totaal 12 lesuren of 6 lesuren met wisselende groepen in blokken van 2 lesuren.
Profiel Burgerschap/sociale vaardigheid:
tweedegraads bevoegdheid, diploma Pabo of vergelijkbare opleiding/ervaring
Burgerschap/maatschappijleer
Lesdagen: dinsdag en woensdag, totaal 6 lesuren per dag. Werktijden : van 8.30 tot 15.00
Totaal 12 lesuren of 6 lesuren met wisselende groepen in blokken van 2 lesuren.
Je komt tijdelijk in dienst bij de Stichting Fioretti Teylingen, die een groot deel van het
voortgezet onderwijs in de regio aanbiedt.

Het salaris is volgens de cao van het voortgezet onderwijs OP schaal LB. Dit is minimaal
€2.865,- en maximaal € 4.366,- bruto per maand op basis van 1,0 FTE. Inschaling geschiedt
op basis van onder andere ervaring en kwaliteiten.
Op basis van onze arbeidsvoorwaardenregeling ontvang je naast jouw inkomen de volgende
secundaire arbeidsvoorwaarden:
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering CAO VO
Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer CAO VO
Vitaliteitsplan
Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering IPAP
ABP pensioenregeling
Fiscale uitruil reiskosten (salderingsregeling)
Fietsplan
Regeling vakbondscontributie
Schoolvakanties (verplicht) vrij
Enthousiast geworden? Solliciteer nu!
We ontvangen je sollicitatie graag z.s.m.
We kunnen al gedurende de sollicitatieperiode contact met je opnemen. Heb je inhoudelijke
vragen over de vacature, dan kun je contact opnemen met Ankie Khalil-Dippel
(a.khalil-dippel@teylingen-college.nl).
Stichting Fioretti Teylingen
Onze school is onderdeel van Stichting Fioretti Teylingen. De Stichting is een unieke
onderwijsorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. We zijn trots op onze scholen. Zes
scholen, verspreid over Hillegom, Lisse (Fioretti College Lisse en ISK Duin- en
Bollenstreek), Noordwijkerhout, Oegstgeest en Voorhout! Kleinschalig, decentraal, een eigen
karakter en toch ook samen groot en krachtig.
Wij zijn financieel gezond en behalen goede onderwijsresultaten.
Binnen onze Stichting zorgen ongeveer 640 enthousiaste medewerkers ervoor dat ruim
4950 leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen.
Goed om te weten
Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere (nieuwe) medewerker verplicht.

