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Opvoeding
1 e graads / 0,45 fte

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 bereiken.
Zo bereiden we leerlingen voor op de toekomst. Onze school staat goed bekend in Eindhoven
en omstreken bij ouders en leerlingen. Vanaf juli 2022 zitten we in ons nieuwe gebouw, waarin
we nog meer kansen hebben om ons duurzame onderwijs in deze innovatieve Brainportregio
vorm te geven. We bieden nieuwe collega’s een goede begeleiding, zijn opleidingsschool
en geven leerlingen en collega’s veel zekerheid door een heldere structuur en duidelijke
onderlinge afspraken.
Het Huygens Lyceum is een
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Een 1e graads onderwijsbevoegdheid is vanzelfsprekend. Inspireren, uitdagen
en persoonlijk begeleiden van leerlingen is nog belangrijker.
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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, maar ook aan die van de collega’s.
Spreekt dit je aan? Dan zoeken we jou!
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Ons aanbod
0,45 fte | Per 1 september 2022 | ter vervanging
Het betreft een tijdelijke aanstelling ter vervanging van
zwangerschapsverlof.
Goede werksfeer | opleidingsmogelijkheid | groeien
Nieuwe collega’s worden warm ontvangen en begeleid door ons hechte
team. Als jij het beste van je zelf geeft en dit is zichtbaar en voelbaar in en
buiten je lessen, dan groei je door in taken en beloning.
Spreekt dit je aan?
Dan zoeken we jou! Stuur je cv en motivatiebrief naar
werkenbij@huygenscollege.nl t.a.v. Eva van den Meulenhof.
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