
 
 

 

Vacature 
Betrokken stamgroepleider voor een innovatief schoolconcept,  

0,4 fte (op korte termijn uitbreiding mogelijk) 

Het Aurelius is een nieuw schoolconcept dat voorziet in 10-14 Onderwijs voor op termijn ca. 80 kinderen 
verdeeld over drie groepen. Op het Aurelius College wordt volgens het jenaplanconcept VO-onderwijs gegeven. 
10-14 Onderwijs beoogt een ononderbroken leer- en ontwikkellijn tussen PO en VO, waarbij de route het kind 
volgt. 

We zijn op zoek naar een extra stamgroepleider die ons Aurelius team komt versterken, in eerste instantie voor 
0,4 fte. Na de zomer starten we met de tweede groep en is uitbreiding mogelijk. 

Als stamgroepleider: 

 ga je meebouwen aan een jonge school met 10-14 jenaplan onderwijs in samenwerking met collega’s; 
 heb je een lesbevoegdheid VO voor één van deze vakken (Engels, Nederlands, Wiskunde, Frans, Spaans, 

Mens & Maatschappij); 
 draai je zelfstandig de groep en neem je daarin verantwoordelijkheid; 
 ben je in staat en vind je het leuk om zelf onderwijs (materiaal) te maken voor kring & projecten; 
 heb je een mentorrol; je begeleidt de leerlingen en je verzorgt het contact met ouders. 

Jouw werkplek 
Het Aurelius College is een samenwerking tussen jenaplanschool Zonnewereld en het Amadeus Lyceum. Jouw 
leidinggevende is de schoolleider van Zonnewereld (en het Aurelius College). Functioneel werk je veel samen 
met de coördinator (en tevens stamgroepleider) van het Aurelius College. Samen met een klein team verzorg je 
het onderwijs voor op termijn ca. 80 kinderen. 

Startdatum 
De startdatum voor deze functie is in overleg, bij voorkeur vanaf 1 januari 2023. Tot de zomer van 2023 is de 
werktijdfactor 0,4; we gaan graag in overleg over je inzet voor volgend schooljaar, wanneer het Aurelius 
College een tweede groep start.  

Salaris 
De functie wordt ingeschaald conform Leraar C, functieniveau 11 (CAO VO).  

Meer weten? 
Heb je behoefte aan meer informatie, dan kun je contact opnemen met Coen de Hoop via 030-6668579. 

Solliciteren? 
Ben jij de bevlogen onderwijsprofessional die we zoeken? Stuur dan je motivatie en CV (digitaal) zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 30 november a.s. naar het Aurelius College, t.a.v. Coen de Hoop, 
c.dehoop@aureliuscollege.nl.  

 

 


