DECAAN
0,5 tot 0,6 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

Het Huygens Lyceum is een school

wat ze willen bereiken. Zo bereiden we leerlingen voor op

voor havo, atheneum en gymnasium.

de toekomst.
JOUW SPECIFICATIES
Inspirator | zelfstandig | proactief

0,6 FTE

Wat wij zoeken is een ervaren decaan met
organisatietalent die op onze locatie de kar kan
trekken voor alle decaanactiviteiten, en die in
samenwerking met de decaan voor onze VWO
leerlingen verantwoordelijk is voor de gehele HAVO
afdeling.
De decaan adviseert de schoolleiding omtrent het
beleid m.b.t. loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
van de leerlingen. Voor meer informatie en de
taakomschrijving, klik hier.

Goed onderwijs staat voorop bij het
Huygens: uitdagend en
inspirerend. Voor excellente leerlingen
bieden we het Denkkracht-programma
aan. Sinds 2020 is het Huygens
Lyceum Brainportschool.

040-2570755

Betrokken | veelzijdig | warm | wereldwijs

SOLLICITEER
DIRECT

Elke medewerker draagt bij vanuit de kernwaarden bij
aan het (pedagogische) klimaat binnen de school en
daarmee aan de positieve ontwikkeling van onze
leerlingen, maar ook aan die van de collega’s.
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ONS AANBOD
0,5 -0,6 FTE | per direct | tijdelijk met uitzicht op
vast
Het betreft een aanstelling voor een jaar met uitzicht
op vast dienstverband. Inschaling in schaal 10,
( € 2.592,- / € 4.301,- op voltijd basis ) volgens de cao
Voortgezet Onderwijs.

www.huygenslyceum.nl
www.christiaanhuygenscollege.nl
Het CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE heeft
een passie voor onderwijs. Deze passie is

Goede werksfeer | opleidingsmogelijkheid |
groeien
Nieuwe collega’s worden warm ontvangen en begeleid
door ons hechte team.
Spreekt dit je aan? Dan zoeken we jou!
Stuur je cv en motivatiebrief naar
werkenbij@huygenscollege.nl t.a.v. Lieke Gerritsen.

zichtbaar op onze drie scholen, is voelbaar in
de lessen die we geven en is meetbaar in de
motivatie van onze medewerkers.

