
Lyceum Sancta Maria; we leiden samen op voor méér dan een diploma!  
Kom jij de sectie biologie versterken om dit doel te bereiken?! 

Wat houdt de functie in?
Met ingang van het nieuwe schooljaar ga je als enthousiaste tweede graads docent biologie aan de 
slag met havo- en vwo-leerlingen uit meerdere jaarlagen. Het betreft een aanstelling van 0,80 - 1 
fte. Speciaal voor jou is er een uitgebreid inductieprogramma om jou als nieuwe collega’s te laten 
integreren in de werkwijzen en cultuur van Sancta. Je ontmoet snel andere Sancta-collega’s in de 
mooie medewerkerskamer of de gezamenlijke sectieruimte in de bèta vleugel. 

Naast het voorbereiden en verzorgen van eigentijdse en inspirerende lessen biologie per week, 
participeer jij ook in het sectieoverleg. Samen met de sectie biologie met docenten en technisch 
onderwijsassistenten (TOA), zorg je voor een boeiend en toekomstgericht onderwijsprogramma.  

Ook ben je ingedeeld in een thuisteam, afhankelijk van waar jij het merendeel van je lessen verzorgt 
of van welke klas je mentor bent. In het thuisteam zetten jullie in op de groepsdynamiek en de indi-
viduele leerling binnen dat team. Zo kunnen leerlingen naar behoefte ondersteund, gemotiveerd en 
gecoacht worden. 

Gewenst profiel:  
• je hebt een tweede graads bevoegdheid;   
• je hebt affiniteit met havo-vwo leerlingen; 
• je hecht waarde aan goed contact met leerlingen en collega’s;  
• je hebt goede, frisse ideeën; bijvoorbeeld wat betreft ons UNESCO-profiel of formatief evalueren;  
• je volgt ontwikkelingen op het vakgebied, zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch;  
• je bent bereid om je ook in te zetten voor schoolgebonden activiteiten zoals mentoraat, activi-

teiten met leerlingen en wervingsactiviteiten.  

Wij bieden:  
• een jaarcontract van 0,52 – 0,60 fte met uitzicht op een vast dienstverband; 
• een thuisteam waar jij onderdeel van zal uitmaken; 
• een werkomgeving, waarbij wij jou uitdagen om bij te dragen aan ons onderwijs en het verwe-

ven van UNESCO-doelen in jouw lessen; 
• volop ruimte om jezelf te ontwikkelen binnen school, team en sectie, waarbij wij samen op zoek 

gaan naar jouw kernkwaliteiten en ambities; 
• regelmatig leuke, sociale activiteiten met collega’s, waar je aan mee kunt doen; 
• een fijne werkplek in een licht en ruim opgezet schoolgebouw; 
• een salaris conform cao-VO;  
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• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om persoonlijke budgeturen in 
te zetten voor werkverlichting bij lessen en/of taken; 

• een goede pensioenregeling, ABP; 
• Aandacht voor gezondheid en vitaliteit zoals een aantrekkelijk fietsplan, vaak fruit in de mede-

werkerskamer en sporten met collega’s. 

Sancta in een flits 
Lyceum Sancta Maria is gehuisvest in een modern licht schoolgebouw met een centrale medewer-
kerskamer met prettige werkplekken in Haarlem Zuid. Het is een middelgrote school met 1500 
leerlingen en 150 medewerkers voor onderwijs gericht op havo-, atheneum en gymnasium.  

Wij staan als UNESCO-school en lid van WON (wetenschapsoriëntatie Nederland) voor een actieve 
deelname aan de wereld van vandaag én van morgen. Onze leerlingen gaan van school met meer 
dan een diploma: resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers, maar net zo belangrijk zijn gedra-
gingen en vaardigheden die leerlingen ontwikkelen om succesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in 
een beroep en in de samenleving.  

De organisatiestructuur is ingericht in teams. De ontwikkelingen van de leerlingen kunnen wij zo 
goed waarborgen en er kan worden ingespeeld op de extra behoeften van de leerling. 

Sancta is een opleidingsschool met een adequaat inductie-programma. Wij maken deel uit van het 
samenwerkingsverband ROSA (Regionale Opleidingsschool Amstelland). Dit zorgt onder andere 
voor een mooie mix van ervaren collega’s en nieuw talent. 

Wil je meer weten over Lyceum Sancta Maria, ga dan naar de website en lees dan het medewerkers 
magazine www.sanctamaria.nl/werken-bij. 

Medewerkers over Sancta
“Ik vind Sancta een school met een lekkere energie en een open mind voor nieuwe projecten.” 
Petra Niessen, docent Frans en UNESCO-coördinator.  

“Het is ons al vaak ter ore gekomen dat het voor nieuwe medewerkers voelt alsof ze in een 
warm bad terecht komen op Sancta” Sybo Mocking, conrector onderwijs. 

“Ik leer hier elke dag, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.” 
Frederieke van den Oever, docent Nederlands (zij-instromer via ROSA). 

Reageren op de vacature? 
Wil jij een bijdrage leveren aan onze ambities en met ons samenwerken aan onderwijs dat bindt en 
boeit? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie!  

Jouw CV en motivatie kun je voor 14 april 2023 sturen naar HRM@sanctamaria.nl. Je ontvangt een 
bevestiging van ontvangst. Na de sluitingsdatum nemen wij contact op met een aantal kandidaten 
voor een eerste kennismaking. 
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