
          
 
 
 
Voor csg Bogerman, locatie Hemdijk 2 te Sneek, zoeken wij met ingang van 4 januari 2021 
binnen het vakgebied natuurkunde een      
 
ASSISTENT-LERAAR  
(v/m, circa 0,57 FTE) 
 
Het gaat om 23 klokuren per week en het gaat om een tijdelijke vacature voor de duur van 
een jaar maar mogelijk is er uitzicht op een vervolg in schooljaar 2021/2022. 
 
Je bent: 
• Ontwikkelingsgericht en praktisch; 
• Leerlinggericht en communicatief vaardig; 
• Een teamplayer die ook heel zelfstandig kan werken; 
• Gestructureerd en innovatief; 

Functie 
De assistent- leraar verzorgt lesonderdelen, onder verantwoordelijkheid van en in 
afstemming met de docenten Natuurkunde. 
 
De werkzaamheden komen in hoofdlijnen neer op: 
• het zelfstandig verzorgen van samenhangende (praktijk)onderdelen van het afgesproken 

lesprogramma; 
• het geven van demonstraties en instructies en het houden van inleidingen over de 

theoretische achtergronden van de te verrichten proeven en opdrachten; 
• het geven van instructie aan leerlingen en hen begeleiden bij practica, 

profielwerkstukken, zelfstandig onderzoek e.d.; 
• het zelfstandig ontwikkelen, uittesten en uitvoeren van practicumproeven; 
• het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 

onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 
• het surveilleren tijdens toetsen. 
 
Ervaring/opleidingseisen 
• ervaring met het vak natuurkunde is een pre. Je hebt een natuurkundige achtergrond. Er 

wordt van je verwacht dat je veilig om kan gaan met diverse apparatuur. 
• je bent in het bezit van een pedagogisch didactische aantekening (pda) of hebt de 

bereidheid deze z.s.m. te behalen; 
• je hebt de bereidheid om eventueel relevante na- of bijscholing te volgen (ook in de 

toekomst).  
 

 
Informatie 
De functie is ingeschaald in schaal 8 (bruto € 3.467,- bij een volledige baan). 
 
Voor meer informatie over bovenstaande vacature kun je contact opnemen met de heer  
D.J. Dekker, afdelingsleider VWO. Telefoon: 06- 42454944, e-mail: dekd@csgbogerman.nl .  

mailto:dekd@csgbogerman.nl


 
Sollicitatie: 
Je kunt je sollicitatie richten aan Margreet Verkerk via een mail naar vacatures@cvo-
zwfryslan.nl . Graag ontvangen wij je sollicitatie uiterlijk op zaterdag 24 oktober 2020. De 
sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdagmiddag 28 oktober 2020. 
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