
   

DOCENT WISKUNDE/ICT - VSO ALKMAAR - 12 uur 

Wij zijn met spoed op zoek naar een docent wiskunde met affiniteit voor ICT op De Spinaker vestiging VSO Alkmaar, die 
zich goed staande kan houden in een soms turbulente werkomgeving. 

Ben jij een sterke persoonlijkheid? Denk je liever in kansen dan problemen? Ligt jouw hart bij het speciaal onderwijs? 
Ben je beschikbaar voor 12 klokuren per week? Dan hebben wij een mooie baan voor je! 

 

Dit doe je in deze baan 

 Je werkzaamheden bestaan uit het geven van vaklessen wiskunde in meerdere groepen 

 Je ondersteunt je collega’s bij voorkomende ICT-werkzaamheden 
 Je sluit aan bij vergaderingen en overleggen die voortkomen uit je werkzaamheden 

 

En jij: 

 kunt vaklessen wiskunde verzorgen en hebt een onderwijsbevoegdheid (PABO of 2de graads) 

 hebt expertise en kennis op ICT gebied ter ondersteuning van het onderwijs 
 bent doelgericht en gestructureerd en hebt een proactieve houding 

 hebt je een gezonde dosis humor 
 kan goed samenwerken en staat open voor de inbreng van anderen 
 

Onze school 

De Spinaker is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of 

psychiatrische stoornissen. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van elke jongere op weg naar een volwaardige plaats in 
de samenleving. “Met Aandacht naar Zelfstandigheid”. 

Meer over ons vind je op: https://vsoalkmaar.despinaker.nl/. 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Margot Beentjes, vestigingsdirecteur, 

m.beentjes@ronduitonderwijs.nl.  
 

Maken we kennis met elkaar? 

Je kunt je motivatiebrief met cv tot uiterlijk 17 augustus 2020 mailen naar m.beentjes@ronduitonderwijs.nl t.a.v. Margot 
Beentjes, vestigingsdirecteur.  
 

Inschaling en gesprekken 

De inschaling geschiedt conform de geldende CAO voor het Primair Onderwijs, schaal L11.  
De sollicitatiegesprekken worden nog gepland. 
 

Deze vacature wordt zowel intern als extern opengesteld: bij gebleken geschiktheid gaan interne kandidaten voor externe 

kandidaten. 

 

De Spinaker is onderdeel van Ronduit Onderwijs. De Spinakerscholen 
verzorgen speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar van 
Alkmaar tot in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.  
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