De Werkplaats Kindergemeenschap is een school voor mavo, havo, atheneum en
gymnasium, opgericht door Kees Boeke. We werken in een prachtig modern schoolgebouw
dat volledig is toegerust voor onze manier van werken in teams en domeinen. We bieden
uitdagend onderwijs, creativiteit en een stimulerend werkklimaat.
De Werkplaats is een zeer geliefde school bij kinderen, ouders en medewerkers.
Nieuwe medewerkers worden warm ontvangen en er is voor hen een goed
begeleidingsprogramma. Als lesgevend medewerker maak je deel uit van een team dat het
onderwijs verzorgt voor een aantal werkers dat verdeeld is over 6 klassen en 2 leerjaren.
De werkers en medewerkers vinden hun thuisbasis in het domein.
Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 is er plaats voor een

Lesgevend medewerker Koken (2e graad)
0,3 fte (2 dagen per week)

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een jaar, met uitzicht op een vast
dienstverband.
Voor deze functie is een 2e graads lesbevoegdheid vereist voor algemeen voortgezet
onderwijs. Bekwaamheid in het organiseren en geven van kooklessen heeft de voorkeur.
Het is een jarenlange traditie op de Werkplaats Kindergemeenschap dat de eerstejaars
werkers kennis maken met het bereiden van gerechten en het zich bewust worden van de
rol die voeding speelt bij gezond leven. Elke klas uit leerjaar 1 krijgt gedurende een
halfjaar wekelijks een kookles van 80 minuten. De lessen vinden plaats in de leskeuken op
2 dagen in de week waarbij in overleg gekozen kan worden uit maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag, want de lessen zullen niet op woensdag plaatsvinden.
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Yvonne Vermeulen,
staffunctionaris P&O, via het schoolnummer 030-2282841.
Sollicitatiebrieven met motivatie en CV ontvangen wij graag uiterlijk 9 mei 2021 via de
mail gericht aan Yvonne Vermeulen, mailadres: y.vermeulen@wpkeesboeke.nl.
De mogelijkheid bestaat dat de selectieprocedure voor de sluitingsdatum al in gang wordt
gezet. Het is daarom aan te bevelen zo snel mogelijk te reageren als er belangstelling is
voor de functie.

