Wij zoeken een nieuwe
collega docent Frans
De sec�e Frans van het Fortes Lyceum is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste
collega in het tweedegraads gebied voor cursusjaar 2022-2023.
Wij geloven in de kracht van forma�eve evalua�e, dus minder cijfers en we willen onze
leerlingen op deze manier mo�veren de mooiste taal ter wereld zich eigen te maken.

Excellente School
Heb jij aﬃniteit met de Franse taal en cultuur? Zie jij het zi�en mee te denken over een invulling van deze
taal in de onderbouw, waar naast een stevige basis, ac�verende werkvormen centraal staan?
Wil jij meer forma�ef evalueren dan toetsen geven? Heb jij het principe doeltaal-voertaal vooraan staan?
Schrik je niet van het verzorgen van lessen Frans aan leerlingen van drie verschillende niveaus? Zijn ac�viteiten als La semaine de la francophonie en reisjes naar Villangues, Lille en Parijs voor jou als docent de
kers op de taart? Heb jij zin om met ons het vak Frans tot het leukste vak op school te maken? Dan gaan
we graag met jou in gesprek.
Travaillons ensemble, et vivons la francophonie !

Wij vragen
• Een (bijna) bevoegd 2e graad docent
• Lessen aan onderbouw m/h/a
• Iemand die de Franse taal en cultuur ademt
• Iemand die niet schroomt buiten de lessen om
aanwezig te zijn voor Franse ac�viteit
• Iemand die meedenkt over het blijvend innoveren
van het vak Frans om het te laten voldoen aan de
eisen van de 21e eeuw
• Iemand die graag Frans spreekt in de les
• Iemand die beschikbaar is voor �e 0,76

Reac�es graag uiterlijk 8 mei
t.a.v. M. de Boer en/of
W. Langens via
mdeboer@forteslyceum.nl
of wlangens@forteslyceum.nl
Meer weten over onze school?
www.forteslyceum.nl

Wij bieden
• Een baan voor fte 0,76
• Salaris conform CAO VO
• Tijdelijke func�e met uitzicht op vaste
aanstelling
• Ruimte voor leren, groeien en eigen
inbreng
• Een open, pre�ge en informele sfeer in
een leuk team

