Docent Nederlands (0,35 fte)
Het Hyperion Lyceum is een innovatieve
school voor VWO+, met gymnasium en
atheneum. In beide richtingen ligt de
nadruk op het ontwikkelen van een
academisch denkniveau.
Kritisch en rationeel leren denken met
oog voor mens en maatschappij staat
daarbij centraal. Ons motto is Nihil
Volentibus Arduum – voor wie wil is niets
te moeilijk. We vinden het belangrijk dat
leerlingen zich goed voelen op school.
Daarom hebben we een informele
schoolcultuur waarin docenten,
leerlingen en ouders veel contact met
elkaar onderhouden.
Het Hyperion Lyceum is onderdeel van
het Voortgezet Onderwijs van
Amsterdam (VOvA). Het VOvA is een
scholengroep in Amsterdam met een
volledig voortgezet onderwijsaanbod in
huis: van praktijkonderwijs tot
voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven
op 9 schoollocaties in Amsterdam en telt
in totaal ruim 3000 leerlingen.

Per 1 september a.s. zijn wij i.v.m. zwangerschapsvervanging op zoek
naar een docent Nederlands. Deze vacature loopt tot eind februari 2018.
Wat ga je doen?
Het voorbereiden en verzorgen van de lessen Nederlands in de onderen bovenbouw. Je bent een ambitieuze, innovatieve docent die op
inspirerende wijze bijdraagt aan vernieuwend onderwijs en de excellente
prestaties van onze school en leerlingen.
Naast het lesgeven is jouw bevlogen inbreng van belang. Samen met je
collega’s draag je de verantwoording voor de verdere ontwikkeling van
het onderwijsprogramma/doorlopende leerlijnen op onze school.
Als nieuwe school zijn we volop in ontwikkeling. Met je open, collegiale
en flexibele instelling ontplooi je eigen initiatieven en betrek je op een
enthousiaste en constructieve wijze collega’s hierbij.
Wat vragen wij van je?
 1e of 2e graads bevoegdheid Nederlands;
 Pedagogisch en didactisch uitermate bekwaam;
 Aantoonbare ervaring met innovatief onderwijs;
 Bevlogenheid!
Meer informatie?
Meer achtergrondinformatie over de school en het docentenprofiel is te
vinden op www.hyperionlyceum.nl.
Wat bieden wij?
Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving waar
we aandacht besteden aan onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk
dat je je talent blijft ontwikkelen en kunt werken aan je eigen
professionalisering.
Solliciteren?
Beschrijf in jouw sollicitatie wat je kunt, wat je wilt, wat je meebrengt en
wat je kunt ontwikkelen. Wat maakt dat je past bij onze school?
Jouw sollicitatiebrief en CV kun je via het online sollicitatieformulier òf per
e-mail richten aan: werkenbijvova@vova.nl, o.v.v. het vacaturenummer
17/18 - 030.
De selectiegesprekken vinden plaats op 18 juni a.s.
Klik hier om direct online te solliciteren.
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