
 

 
 
 

 
Vacature     Docent(e) wiskunde   

 
 
De Tobiasstroom te Zeist heeft voor het komende schooljaar een vacature. De school is op zoek naar een enthousiaste 
collega die het vak wiskunde zo kan onderwijzen zodat de leerlingen succesvol hun schoolperiode doorlopen. 
 
De Tobiasstroom is een vrijeschool voor VMBO leerlingen die extra leer- en lesondersteuning behoeven (zgn. lwoo). De 
school is een kleine school met 5 klassen met een totaal van 72 leerlingen. Een klas bestaat uit ongeveer 15 leerlingen 
die werken binnen de basis- en kader-beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. 
Het werken op de vrijeschool wordt vaak als volgt samengevat: op de vrijeschool wordt geen vat gevuld, maar een vuur 
ontstoken. Tijdens de periode- en vaklessen wordt, naast de nodige kennis, veel creativiteit van de docent gevraagd bij 
het aanspreken van hoofd, hart en handen. 
 
Voor het schooljaar 2020 – 2021  zijn wij op zoek naar een flexibele, daadkrachtige en enthousiaste 
 

Docent(e)  wiskunde   
 

De collega die wij zoeken zal in alle klassen de vaklessen wiskunde verzorgen en daarmee ook eigenaar zijn van het PTA 
voor het vak wiskunde. Naast de vaklessen zal de collega ook de ochtendperiode lessen wiskunde in alle klassen verzorgen 
alwaar de verbinding met en verdieping in het vak plaatsvindt. 
 
Het betreft een dienstverband met de omvang van ongeveer 0,5 FTE. 
 
Wij bieden: 
• Een afwisselende baan waarbij er ruimte is voor eigen initiatief binnen een enthousiast team 
• Een salariëring conform schaal LB (cao VO) 
• Een school waarin intensieve en collegiale samenwerking een belangrijk fundament is. 

Wij zijn op zoek naar een collega die: 

• vanuit een lesbevoegdheid (2e graad) inhoud wil geven aan inspirerend onderwijs voor die leerlingen die zijn 
aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs. 

• de bestaande leerlijn continueert en optimaliseert. 
• kennis heeft van en over het Vrijeschool onderwijs. 
• goede contactuele eigenschappen heeft in omgang met ouders en collega’s. 
• hart heeft voor de leerlingen. 
• een teamspeler is, maar die ook uitstekend zelfstandig kan werken. 

 
Graag zien wij je reactie zo spoedig mogelijk tegemoet. 
 
Jouw sollicitatie kan je richten aan: 
Dhr. M.C.Blokker 
Prof Lorentzlaan 16 
3701CC Zeist 
030 6916931 
https://tobiasstroom.tobiaszeist.nl/ 
m.blokker@tobiaszeist.nl 

https://tobiasstroom.tobiaszeist.nl/

