TOA BIOLOGIE
0,6-0,8 fte
HUYGENS LEREN
We werken met een nieuw onderwijsconcept, het ‘Huygens
Leren’. De leerlingen leren het beste uit zichzelf te halen,
ontdekken wie ze zijn, wat hun doelen zijn en wat ze willen

Het Huygens Lyceum is een school

bereiken. Zo bereiden we leerlingen voor op de toekomst.

voor havo, atheneum en gymnasium.

JOUW SPECIFICATIES
Zelfstandig | vakoverstijgend | persoonlijke
begeleiding

0,6 FTE

Goed onderwijs staat voorop bij het
Huygens: uitdagend en
inspirerend. Voor excellente leerlingen
bieden we het Denkkracht-programma

De kerntaak van een TOA biologie is practica voorbereiden,
inclusief zorgen dat het materiaal daarvoor aanwezig is. Je
helpt in de klas mee bij een practicum les en voert
demonstraties uit. Je helpt met profielwerkstukken en andere
projecten. Daarnaast ben je goed in het ontwikkelen van
nieuwe practica en ben je goed in staat om zelfstandig werken.

aan. Sinds 2020 is het Huygens
Lyceum Brainportschool.

Je werkt graag vakoverstijgend in de bèta afdeling en we
vragen bereidheid tot ondersteuning bij de vakken science,
natuur- en scheikunde.

Betrokken | veelzijdig | proactief |
Je hebt kennis en affiniteit met het vak biologie. Je kunt goed
overweg met een microscoop en met het meetprogramma
"coach". Je hebt ervaring met TOA-werkzaamheden op havo
en vwo-niveau. Naast het geven en ontwikkelen van
inspirerend en uitdagend onderwijs, draagt elke medewerker
vanuit de kernwaarden bij aan het (pedagogische) klimaat
binnen de school en daarmee aan de positieve ontwikkeling
van onze leerlingen.
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ONS AANBOD
0,6 -0,8 FTE | per schooljaar ’21/’22 | reguliere uren

www.huygenslyceum.nl

Het betreft een aanstelling voor schooljaar 2021-2022. Bij
goed functioneren bestaat de mogelijkheid tot een vast
dienstverband in de toekomst.

www.christiaanhuygenscollege.nl
Het CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE heeft

Goede werksfeer | opleidingsmogelijkheid |

een passie voor onderwijs. Deze passie is

groeien

zichtbaar op onze drie scholen, is voelbaar in

Nieuwe collega’s worden warm ontvangen en begeleid door
ons hechte team. Inschaling in schaal 6 of 7 volgens de cao
Voortgezet Onderwijs.

de lessen die we geven en is meetbaar in de

Spreekt dit je aan? Dan zoeken we jou!
Stuur je cv en motivatiebrief naar
werkenbij@huygenscollege.nl t.a.v. Lieke Gerritsen.

motivatie van onze medewerkers.

