
 

 

 

Docent Rekenen 

Internationale SchakelKlas (ISK) Grotius College 

Wij zijn op zoek naar een betrokken docent die samen met het team ISK 

leerplichtige kinderen tussen 12 en 18 jaar die onze taal nog niet of 

onvoldoende beheersen, opvangt. 

 

Het betreft een vacature voor o,6 fte. 

 

De functie 

 

De uitdagende taak van de ISK – en jouw rol daarbinnen 
In de ISK vangen we leerlingen op die onze taal nog niet of onvoldoende beheersen. Als 

docent ben jij voor hen cruciaal: ze zijn nog maar kort in Nederland. Jij bent hun schakel 

tussen de ISK en regulier Nederlandstalig onderwijs – maar ook tussen hun afkomst en 

onze samenleving. 

Daarbij gaat het natuurlijk om méér dan leerlingen de taal leren alleen. Je werkt aan hun 

kennis en vaardigheden, laat ze kennismaken met onze cultuur en bouwt aan hun 

zelfbewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid. 

Onderwijl ontdek je samen met de leerlingen hun mogelijkheden. Met als doel dat zij op 

een (vervolg)opleiding terechtkomen die past bij hun potentie en interesse. 

Je taak is des te uitdagender, omdat we iedere leerling tussen de 12 en 18 jaar toelaten. 

Ongeacht vooropleiding, afkomst of status. Je werkt dus in een uiterst diverse dynamiek. 

Kort gezegd: 

Er bestaat geen enkele klas zoals de ISK. Het is een bijzonder docentschap dat veel 

vraagt van je kunde, doorzettingsvermogen en f lexibiliteit. Maar nergens is de voldoening 

groter wanneer je leerlingen ziet groeien. En uiteindelijk hun plek ziet vinden in onze 

complexe maatschappij. 

 

Onze nieuwe collega:  

- Is positief ingesteld en denkt vanuit mogelijkheden 

- Heeft een visie op (ISK) onderwijs  

- Zijn/haar betrokkenheid gaat verder dan de muren van de school 

- Staat stevig in zijn/haar schoenen 

- Heeft humor en beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen 

 

Wij vragen: 

- Een onderwijs bevoegdheid (2e graads of PABO) 

- Ervaring in het onderwijs  

 

Wij bieden: 

 

Een uitdagende baan in een leuke, kleinschalige school met een team van betrokken en 

enthousiaste collega’s. Naast een goed salaris en de vakantie-uitkering, ontvang je ook 

een eindejaarsuitkering van 8,33%. Scholengroep Spinoza biedt goede regelingen zoals 

een zeer aantrekkelijk f ietsplan, een f itnessregeling, een vitaliteitsprogramma- en 

budget, maar ook stoelmassages! 

 

 



 

 

Het betreft vooralsnog een tijdelijk dienstverband. 

Inschaling salarisschaal LB CAO VO afhankelijk van kennis en ervaring.  

 

Interesse? 

 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Patrick van der Mark, 

locatiedirecteur, tel. 06-43190132 of e-mail: p.vandermark@grotiuscollege.nl 

 

Sollicitaties ontvangen wij graag via de website van Meesterbaan: 

https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/198584-vacatures-rekenen-docent-rekenen-delft.aspx 

Je kunt reageren door je motivatiebrief en CV te uploaden vóór 13 juni a.s.  


