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Sancta leidt op voor meer dan een diploma en dat doen we samen!
Met trots presenteren wij hierbij ons eerste wervingsmagazine voor ervaren en aanstormend talent!
Als je dit magazine leest, krijg je een goed beeld van onze school en van waar Sancta voor staat. Wij 
zijn voor komend schooljaar op zoek naar enthousiaste en vooral bevlogen collega’s met passie voor het 
onderwijs en voor onze superleuke leerlingen.

Op Sancta is een schoolloopbaan zoveel meer dan lesgeven alleen. Wij bereiden als UNESCO-school onze 
leerlingen graag voor op de wereld van vandaag en morgen. Sancta is een ambitieuze school, dat geldt 
zowel voor onze leerlingen als voor onze collega’s. Beiden worden elke dag weer uitgedaagd om het 
beste uit zichzelf te halen, hun grenzen te verleggen en te laten zien waar ze goed in zijn. We werken 
graag samen, maar hebben daarbij wel oog voor het individu. We bieden collega’s veel ruimte, zodat 
ieder optimaal en op zijn of haar eigen niveau kan presteren.

Sancta Maria draagt sinds twee jaar de titel van officiële 
opleidingsschool en is toegetreden tot de Regionale 
Opleidingsschool Amstelland (ROSA). Naast leerlingen, 
leiden wij nu ook studenten op. Sancta beschikt daartoe 
over een goed begeleidingstraject. De combinatie 
van studenten en ervaren docenten die graag hun 
expertise delen, draagt bij aan de lerende organisatie 
die we willen zijn. Daarnaast werken wij als school 
goed samen met het initiatief ‘Talent als Docent’: 
een slim project dat helpt bij de oriëntatie op een 
baan in het onderwijs. Dit project is bedoeld voor 
zowel startende en ervaren docenten maar ook 
voor zij-instromers.

Ben je geïnteresseerd, maar wil je eerst wat meer 
over Sancta te weten komen? Wij nodigen je graag 
uit voor een oriënterend gesprek. Je kunt natuurlijk 
ook een dag op school meelopen of een les komen 
bezoeken.

Ben je al overtuigd, dan zien wij graag je reactie. 
Wij verheugen ons erop om je te ontmoeten!

Claasje Quadekker
rector - bestuurder
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Op Sancta is de schoolleiding echt betrokken en 
geïnteresseerd en er zijn hier korte lijnen, dat vind 
ik heel prettig werken. De lichtinval en de luchtig-
heid van het schoolgebouw spreken mij enorm aan 
en er heerst een open werksfeer. Collega’s gaan hier 
goed met elkaar om. 

De luchtigheid en het licht van de omgeving, be-
speur ik ook bij de leerlingen. Leerlingen zijn goed 
aanspreekbaar en hebben doorgaans een optimis-
tische grondhouding. Dat is natuurlijk heel prettig 
samenwerken. Moeilijke dingen makkelijk maken 
dat geeft mij de meeste bevrediging in mijn werk 
en het bevestigt bovendien iedere keer weer, dat 
mijn overstap naar het onderwijs een juiste keuze 
is geweest.

De mix van verschillende leerlingen en de positieve 
sfeer onder leerlingen en collega’s hebben mij echt 
verrast. Ik voel mij enorm thuis op deze school.

De kwaliteit van het onderwijs is hier hoog en het 
docententeam zet zich actief in om bij leerlingen 
een eventuele achterstand weg te werken door 
middel van NPO-steunlessen.

Ik vind het belangrijk om een gezellige collega te 
zijn. Ik probeer het vak wiskunde laagdrempelig te 
maken en dat vind ik mijzelf als persoon ook. We 
moeten er met elkaar wat van maken.

Ik wilde hier graag komen werken omdat ik Sancta 
een school vind waar veel ruimte is voor vormende 
aspecten en wereldburgerschap en waar kunst en 
cultuur hoog in het vaandel staan. Daarnaast vind 
ik Sancta een school met een lekkere energie en 
een open mind voor nieuwe projecten.
Het lerarenteam en de schoolleiding stralen bevlo-
genheid uit. Zowel docenten als leerlingen kunnen 
hier groeien en bloeien. Ik voel een enorme waarde-
ring voor het werk dat op school wordt gedaan. Ik 
kreeg al in het eerste jaar dat ik op Sancta werk de 
kans om UNESCO-coördinator te worden. In deze 
rol kan ik een extra bijdrage leveren aan de per-
soonlijke en talentontwikkeling van onze leerlingen 
in een leerklimaat waarin zij tot betrokken persoon-
lijkheden kunnen uitgroeien. Er is op deze school 
niet alleen aandacht voor kennisoverdracht, ook 
de vorming van leerlingen en wereldburgerschap 
staan centraal. Leerlingen worden op deze school 
extra uitgedaagd om voor de vreemde talen inter-

nationaal erkende certificaten te behalen. Leerlin-
gen uit heel Europa doen hieraan mee. Daarnaast 
vinden er internationale uitwisselingen tussen leer-
lingen van de verschillende UNESCO-scholen over 
de hele wereld plaats. 

Sancta functioneert als een geoliede machine en 
de servicegerichtheid op deze school is groot. Er 
heerst hier een fijne en betrokken sfeer en je weet 
waar je terecht kunt met vragen en onduidelijkhe-
den. 

Ik ben geïnteresseerd in mensen, ik kan goed naar 
anderen luisteren, ik stel mij graag kwetsbaar en 
leerbaar op en ik stop extra energie in projecten 
waar ik warm voor loop.

 Werkt bij Sancta sinds 2021  Werkt in het onderwijs sinds 2020  Vorige baan: 
Manager Database Marketing bij ING  Sportief, creatief, bruggenbouwer, humor 

Perry Reijnen
Docent wiskunde

“De luchtigheid en het licht 
van de omgeving, bespeur 
ik ook bij de leerlingen.”

Petra Niessen
Docent Frans en quest
UNESCO coördinator

“Ik vind Sancta een school 
met een lekkere energie en 
een open mind voor nieuwe 
projecten.”

 Werkt bij Sancta sinds 2021  Werkt in het 
onderwijs sinds 1989  Enthousiast, betrok-
ken, open-minded, energiek 
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“Ik vind Sancta  
een prettige 
school, ik voel me 
er op mijn gemak”

“We hebben mooie 
kantines voor leer-
lingen en een fijne 
medewerkerska-
mer”

“op Sancta krijg je 
veel persoonlijke 
begeleiding!”

“We hebben leuke, 
enthousiaste en 
energieke docen-
ten”

6 7



Ik liep vorig jaar stage op Sancta en ik kreeg aan 
het einde van de stageperiode de mooie kans om 
op Sancta te komen werken als docent. Ik had 
meteen een heel goed gevoel bij deze school. Ik 
word hier goed begeleid, ik heb intensief contact 
met mijn coach, mijn begeleider en mijn persoon-
lijk leidinggevende en daarnaast kan ik goed met 
mijn collega’s overweg. 

Sancta biedt mij een hele mooie kans om veel te 
leren en mijzelf verder te ontwikkelen, zowel op 
het persoonlijke als op het professionele vlak.
Op Sancta wordt maatwerk geleverd. Als daar be-
hoefte aan is, zorgen we in samenwerking met 
leerlingen voor extra verdieping of extra onder-
steuning. Er wordt hier met veel bevlogenheid les-

gegeven en de sfeer tussen docenten en leerlin-
gen is inspirerend en goed.

Ik voelde mij als stagiair en als beginnend docent 
eigenlijk direct onderdeel van de school: een vol-
waardig docent, lid van het lerarenteam en onder-
deel van de sectie. Dat vind ik heel bijzonder.

Ik ben een enthousiaste en betrokken collega. 
Naast professionele aandacht wil ik ook graag per-
soonlijke aandacht aan collega’s en leerlingen ge-
ven.

Ik ben zelf leerling op Sancta geweest. Tijdens mijn 
middelbareschooltijd heb ik gezien dat docenten het 
hier erg naar hun zin hebben. Ik wilde dan ook graag 
direct na mijn opleiding naar Sancta terugkeren.
Sancta is inmiddels al meer dan twintig jaar onderdeel 
van mijn leven. Ik vind het een hele fijne school en ik 
ben hier geworteld. Op Sancta wordt niet alleen de po-
tentie van leerlingen, maar ook van docenten gezien. 
Sancta biedt goede doorgroeimogelijkheden en carri-
èrekansen

De sfeer is positief en het mooie is dat je je creativiteit 
hier in het onderwijs kwijt kunt. Dit wordt gestimuleerd. 
Ik ben een enthousiaste en betrokken collega en ik sta 
met veel plezier voor de klas. Ik vind het nog steeds 
heerlijk om met leerlingen te werken en ze te motive-
ren. In mijn rol als afdelingsleider hoop ik naast het lei-
den van de afdeling havo 2 en havo 3, ook docenten te 
inspireren om het beste uit zichzelf te halen en sta ik 
klaar om collega’s bij te staan met raad en daad.

 Was zelf een Sancta-leerling  Werkt bij Sancta sinds 2001  Werkt in het onderwijs sinds 2001 
 Energiek, enthousiast, empathisch, georganiseerd chaotisch, vrolijk 

 Werkt bij Sancta sinds 2021  Werkt in het 
onderwijs sinds 2021  Enthousiast, geïnteres-
seerd, empathisch, eerlijk 

Marieke Vlieghuis
Docent geschiedenis & 
maatschappijleer
Afdelingsleider havo 2 & 3

“het mooie is dat je je creativiteit 
hier in het onderwijs kwijt kunt. 
Dit wordt gestimuleerd.”

Levi Munten
Docent biologie

“Ik voelde mij als stagiair en als be-
ginnend docent eigenlijk direct on-
derdeel van de school: een volwaar-
dig docent, lid van het lerarenteam 
en onderdeel van de sectie”
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Ik liep vorig jaar stage op Sancta. De sfeer en de 
begeleiding op deze school heb ik als positief er-
varen. Ik voelde mij hier direct welkom en thuis. 
Dat vind ik belangrijk. Daarnaast is de sfeer onder 
de leerlingen en leraren goed.  Ik vind Sancta een 
school waar, naast kennisoverdracht, veel aandacht 
is voor de het functioneren en de ontwikkeling van 
leerlingen als betrokken burgers in de hedendaag-
se maatschappij. Er is op Sancta naast kwalitatief 
goed onderwijs, ook veel aandacht voor verschillen-
de sportieve en culturele activiteiten waarbij leer-
lingen nieuwe ervaringen opdoen en elkaar op een 
andere manier leren kennen. Ook dat spreekt mij 
enorm aan.

Sancta heeft mij de kans geboden om de stap te 
maken van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Ik 

leer hier elke dag, zowel op persoonlijk als op pro-
fessioneel vlak. Ik voel mij gewaardeerd door leer-
lingen, collega’s en de schoolleiding. Ik word goed 
begeleid en ik weet waar ik terecht kan met mijn 
vragen. 

De korte lijnen en het gemak en de warmte waar-
mee het lerarenteam en de schoolleiding hier met 
elkaar omgaan, hebben mij verrast. Daarnaast vind 
ik het bijzonder dat de schoolleiding ook je talenten 
buiten het klaslokaal opmerkt en je daadwerkelijk 
de kans geeft, om deze voor de school in te zetten.  

Ik ben een flexibele, open, sociale en betrokken col-
lega. Ik heb oog voor het welzijn van anderen en ik 
wil graag veel leren over het beroep docent en het 
vak Nederlands.

Denk je erover na om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Of ben je al docent en wil je professioneel 
groeien? Talent als Docent helpt bij de oriëntatie op het leraarschap én bij de ontwikkeling van docenten in de 
regio’s Zuid-Kennemerland en Groot-Amsterdam. Bekijk jouw mogelijkheden op www.talentalsdocent.nl

De Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA) is een samenwerkingsver-
band van zestien vo-scholen in de regio Amsterdam/Amstelland en vijf Amster-
damse lerarenopleidingen. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het op-
leiden van leraren in het eerste- en tweedegraadsgebied.

Onze opleidingsschool biedt studenten een breed scala aan opleidingsmogelijk-
heden, uitstekende faciliteiten en een uitdagende leeromgeving. Stage lopen bij 
Sancta? Ga naar www.opleidingsschoolrosa.nl/lyceum-sancta-maria/

 Werkt bij Sancta sinds 2021  Werkt in het onderwijs sinds 2021  Vorige baan: Event 
producer bij Traffic B2B Events  Enthousiast, flexibel, communicatief, humor 

Sancta zoekt niet alleen ervaren docenten, maar ook naar nieuwe talenten. Als officiële ROSA-opleidingsschool 
hebben we veel aandacht voor het opleiden van nieuwe docenten. We zijn ook aangesloten bij het netwerk van 
Talent als Docent. Hier vind je meer informatie over ROSA en Talent als Docent.

Frederike van den Oever
Docent Nederlands

“Ik leer hier elke dag, zowel 
op persoonlijk als op profes-
sioneel vlak.” SANCTA!

Talentontwikkeling bij
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http://talentalsdocent.nl
http://www.talentalsdocent.nl
https://www.opleidingsschoolrosa.nl/lyceum-sancta-maria/


> Docent Nederlands | 1e graad | 0,8 fte

> Docent wiskunde | 1e graad | 1 fte

> Docent wiskunde 2e graad

> Docent scheikunde | 1e graad | 0,8 fte

> Docent natuurkunde | 1e graad | 0,8-1 fte

> Docent biologie | 2e graad | 0,52-0,6 fte

Vacatures 
2032/2024

Dit vacature-overzicht zal up-to-date worden gehouden. Is er nu geen vacature in jouw 
vakgebied, houd deze pagina of de website in gaten of stuur een open sollicitatie!

KLIK OP JOUW VACATURE 
   & SOLLICITEER!
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https://www.sanctamaria.nl/local/userfiles/vacatures/Vacature_docentNederlands_1e_schooljaar23_24.pdf
https://www.sanctamaria.nl/local/userfiles/vacatures/Vacature_docentwiskunde_1e_schooljaar23_24.pdf
https://www.sanctamaria.nl/local/userfiles/vacatures/Vacature_docentwiskunde_2e_schooljaar23_24.pdf
https://www.sanctamaria.nl/local/userfiles/vacatures/Vacature_docentScheikunde_1e_schooljaar23_24_3.pdf
https://www.sanctamaria.nl/local/userfiles/vacatures/Vacature_docentNatuurkunde_2e_schooljaar23_24.pdf
https://www.sanctamaria.nl/local/userfiles/vacatures/Vacature_docentbiologie_2e_schooljaar23_24.pdf

