Vacature docent Film
Fortes Lyceum, openbaar onderwijs met een innova�ef karakter met technasium, atheneum, havo en mavo
onder één dak. 21st century skills geven onze leerlingen nét dat streepje voor.
De kwaliteit van het Fortes Lyceum is prima in orde. In 2022 ontvingen wij van de inspec�e het predicaat
‘Excellent’.
Elke leerling moet zich veilig, pre�g en gewaardeerd voelen op onze school en de school moet wat sfeer
en inhoud betre� passen bij de leerling en hun persoonlijke talenten. Naast het reguliere basisprogramma
hebben wij een talent-ontwikkelprogramma dat recht doet aan de speciﬁeke talenten van een leerling:
Cambridge English, Fast Lane English, ArtFactory, Sports.

WIJ ZOEKEN EEN DOCENT FILM

met een theater/drama achtergrond en aﬃniteit met muziek
Heb jij zin om te werken bij een Excellente School binnen een gezellig team waar de sfeer goed is?
Vind je het leuk onze leerlingen ﬁlmvaardigheden en presenta�etechnieken over te brengen?
Natuurlijk heb je aﬃniteit met de doelgroep. Jouw lessen zijn interessant en mo�verend, waardoor leerlingen net dat extra stapje ze�en. Als het nodig is zoek je de samenwerking met andere
vakken. Je bent een betrokken collega die het, naast lesgeven, ook leuk vindt een bijdrage te leveren aan diverse schoolac�viteiten.
Ben jij die crea�eve duizendpoot die wij zoeken?
Met ingang van het nieuwe schooljaar 22-23 hebben wij een vacature docent ﬁlm en drama voor
12 lessen met uitzicht op uitbreiding en een vaste aanstelling.
Je gaat je bezighouden met het geven van ﬁlmlessen in de onderbouw van de talentenstroom
ArtFactory waarbij zowel het crea�eve als het technische aspect aan de orde komt. Daarnaast
geef je presenta�elessen aan de onderbouw van de talentenstroom Technasium.
Wij zoeken:
• een crea�eve kracht met gevoel voor onderwijs in onze doelgroep
• iemand die beschikbaar is vanaf de start van het nieuwe schooljaar
• iemand die bekend is met het werken met Adobe Crea�ve Suite
• iemand die enthousiast meedenkt over de ontwikkeling van het vak
• een persoon die aﬃniteit hee� met muziek is een pré

Reac�es graag z.s.m. maar
uiterlijk 8 juli 22 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 12 lessen m.i.v. schooljaar 22/23
• Met uitzicht op uitbreiding en vaste aanstelling
• Salaris conform de CAO voor het VO
• Ruimte voor leren, groeien en eigen inbreng
• Een open, pre�ge en informele sfeer in een
leuk team

