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De Nederlandse afdeling van het Lycée International Saint-Germain-en- Laye (bij Parijs)
zoekt een bovenbouwdocent Nederlands.
Wij zoeken een enthousiaste eerstegraads docent Nederlands of 2de en 3de graad ASO in
België (0,6 fte) voor de Nederlandse afdeling per 1 september 2018.
De Nederlandse afdeling van het Lycée International ten westen van Parijs, biedt Nederlandstalig onderwijs geïntegreerd in het lesprogramma van een Franse internationale school voor kinderen van 3 t/m 18 jaar. Op het Lycée International volgen zo’n 3000 internationale leerlingen,
naast het Franse programma, onderwijs op moedertaalniveau binnen 1 van de 14 taalafdelingen, waaronder de Nederlandse afdeling. Bijna 200 leerlingen krijgen 6 tot 8 uur per week les in
de Nederlandse taal, geschiedenis/staatsinrichting en aardrijkskunde.
Het Lycée International leidt op tot het erkend internationaal diploma OIB (Option internationale
du baccalauréat) bestaande uit het landelijke, Franse eindexamen aangevuld met een door de
Nederlandse onderwijsinspectie goedgekeurd eindexamen in de Nederlandse taal, geschiedenis/staatsinrichting en aardrijkskunde op vwo-niveau. Het OIB-diploma geeft toegang tot hogescholen en universiteiten in vrijwel alle landen.
De functies van de docent:
• Lesgeven aan leerlingen in de bovenbouw klassen van het voortgezet onderwijs/ ASO 4,
5 en 6;
• Voorbereiden en afnemen van het eindexamen onder toezicht van de onderwijsinspectie;
• Ouderavonden en rapportvergaderingen bijwonen;
• Deelnemen aan teamvergaderingen;
• Bijdragen aan excursies en culturele activiteiten.
Wij verwachten dat u:
• In het bezit bent van een eerstegraadsbevoegdheid Nederlands of bekwaamheidsbewijs
om Nederlands te mogen geven in de 2de en 3de graad ASO in België;
• Enige ervaring heeft in het voortgezet onderwijs;
• Nederlands als moedertaal heeft;
• Kennis van de Franse taal is een plus.
U kunt verwachten:
• Een interessante en gevarieerde baan in een dynamische, internationale omgeving;
• Ondersteuning en samenwerking met enthousiaste, professionele en zelfstandig werkende collega’s;
• Kleine klassen met leergierige leerlingen, waarbij gewerkt wordt met een open leerplan;
• Parttime contract op basis van 15-20 uur per week, ongeveer 0,6 FTE;
• Indicatie brutosalaris op basis van 0,60 FTE, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tussen
23-31 K EUR per jaar;
• Een vast contract volgens Franse arbeidsvoorwaarden;
• Een duidelijk takenpakket en een functiebeschrijving;
• Deelname aan sociale lasten, ziektekostenverzekering en pensioenregeling conform de
Franse regelgeving;

•
•

Ondersteuning bij het vinden van geschikte woonruimte. Indien gewenst regelen wij de
eerste maand onderdak;
Op 30 minuten afstand van Parijs per openbaar vervoer.

De sollicitatieprocedure:
Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om te solliciteren.
Solliciteren kan per mail tot uiterlijk 17 juni 2018. Brieven met cv kunnen gestuurd worden naar:
bestuur@sectionnl.fr ter attentie van Patricia Périnel, bestuursvoorzitter van de Nederlandse afdeling.
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Judith van Beusekom op telefoonnummer:
0033 7 81 57 74 50.
Informatie over de school is te vinden op www.sectionnl.fr.

