
 

 
Het Lingecollege zoekt per 1 maart 2020 of eerder indien mogelijk een 

nieuwsgierige en betrokken docent wiskunde (0,8 – 1,0 fte) 

Het Lingecollege is dé middelbare school voor iedereen uit Tiel en omgeving, al generaties 
lang. Maar de wereld verandert in een razend tempo. Vandaag bereiden we jongeren voor 
op een toekomst waarvan we minder dan ooit weten hoe hij er uit gaat zien.  
 
Lingecollege. Samen ontdekken. 
 
Functieomschrijving 

 kerntaak is de zorg voor het onderwijs in het vmbo-basis en kader; 
 een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied; 
 actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de (eigen) vakinhoudelijke en 

didactische kennis en vaardigheden; 
 levert naast onderwijs ook een bijdrage aan activiteiten buiten de lessen om; 
 bevordert een veilige leer- en leefomgeving van de leerling; 
 bevordert een formele en informele open relatie met collega’s en ouders. 

Kennis en vaardigheden 
 bij voorkeur in bezit van een tweedegraads bevoegdheid maar docenten in 

opleiding en zij-instromers wordt nadrukkelijk gevraagd ook te reageren. Het 
Lingecollege is bereid (een deel van) de opleidingskosten te vergoeden. Ook 
docenten bovenbouw in het primair onderwijs wordt nadrukkelijk gevraagd te 
reageren; 

 ervaring met examenklassen. 

Arbeidsvoorwaarden 
 aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling; 
 arbeidsvoorwaarden conform cao vo. Zolang de aanstelling tijdelijk is, wordt de 

gehele woon-werkreisafstand vergoed; 
 inschaling in schaal LB (max. € 4.186 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling). 

Naar aanleiding van opleiding en ervaring is een marktconforme toelage op basis 
van schaal LC (€ 421 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling) bespreekbaar; 

 aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden waaronder een fiets- en 
sportregeling. 

Inlichtingen 
Inhoudelijke informatie over de vacature worden verstrekt door Robert van Galen, 
afdelingsleider, gln@lingecollege.nl. 

Sollicitatie 
Je schriftelijke sollicitatie (motivatie met cv) kun je uitsluitend insturen via meesterbaan.nl. 
De link naar de vacature vind je hier. Je kunt tot en met 12 januari 2020 reageren. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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