
Tijdelijke vacature docent geschiedenis (vervanging, 0,5 fte) 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste docent geschiedenis. De vacature betreft lessen in de 

bovenbouw van havo en vwo (geen examenklassen), zowel vaklessen als periodes.   

Wij zijn op zoek naar een bevoegde docent met de volgende kwaliteiten: 

• creativiteit in het vormgeven van de lessen; 

• capaciteit om af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen en hen te inspireren; 

• affiniteit met het onderwijs op de Vrijeschool of de wil zich daarmee te verbinden;  

• pedagogische vaardigheden. 

Inschaling: LB, mogelijk LC, afhankelijk van ervaring. 

Dienstverband: Tijdelijk, vanaf het begin van het nieuwe schooljaar (2021-2022), in elk geval 

tot de kerstvakantie. 

Beschikbaarheid: vijf dagdelen in max. drie dagen, daarnaast, tijdens periodes, vijf ochtenden 

van 8:30 – 10:00 uur. Vacant staan drie periodes, elk van drie of vier weken lang. 

Wil jij je liefde voor leerlingen, onderwijzen, Vrijeschoolpedagogiek én het vak geschiedenis 

combineren? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren op het Geert Groote College 

Amsterdam. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met sectieleider Nils Kenninck 

(nkenninck@ggca.nl). Naar hem kun je ook je sollicitatiebrief en CV sturen. Sluitingstermijn 

sollicitatie 1 juli, gesprekken in de week van 5 juli. 

Werken op een Vrijeschool wordt vaak als volgt samengevat: op de Vrijeschool wordt geen 

vat gevuld, maar een vuur ontstoken. Ook tijdens vaklessen wordt veel creativiteit van de 

docent gevraagd bij het aanspreken van hoofd, hart en handen. Natuurlijk wordt er ook hard 

gewerkt en veel geleerd. 

Op het Geert Groote College, gevestigd in een karakteristiek, organisch gebouw aan de 

Zuidas te Amsterdam, zitten ruim 900 leerlingen. Er werken veel ervaren leerkrachten, en ook 

een flink deel jonge docenten met hart voor de Vrijeschool. 

Werken als leraar op een Vrijeschool betekent kiezen voor: 

- een visie op onderwijs 

- je vak gebruiken om jonge mensen te ontwikkelen 

- vakdocent én pedagoog zijn 

- wekelijks je verdiepen in je beroep met collega’s in de pedagogische vergadering 

- periodeonderwijs: je eigen vrije ruimte om je vak te ontwikkelen 

- een culturele omgeving: jaarfeesten, muziek, dans, drama en beeldende kunsten 

- een omgeving waarin je jezelf kunt zijn en je verder kunt ontwikkelen 

- en verder: precies zoals elke andere school voor voortgezet onderwijs 
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