Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest zoekt per 1 augustus 2018 een

afdelingsleider 4-5-6 TTO (vwo en gymnasium)
Betrekkingsomvang:

0,8-1,0 fte (lestaak en afdelingsleiderstaak)

Algemeen
Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest maakt deel uit van de Stichting Het Rijnlands Lyceum
(RL). De onder de stichting ressorterende scholen zijn: Het Rijnlands Lyceum te
Oegstgeest, Het Rijnlands Lyceum te Sassenheim, Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, The
International School of The Hague, het Eerste Nederlandse Montessori School en de
Europese School Den Haag.
De grondslag van waaruit onderwijs wordt gegeven is algemeen bijzonder. ´Algemeen’
betekent dat de verschillende levensbeschouwingen in dezelfde mate worden
gerespecteerd. ‘Bijzonder’ wil zeggen dat de scholen in stand gehouden worden door een
rechtspersoon; voor de Rijnlandse scholen is dit het bestuur van de stichting RL.
Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest is een bijzonder neutrale school met een internationale
afdeling en een (tweetalig) gymnasium, (tweetalig) atheneum en havo afdeling. Op het
Rijnlands Lyceum Oegstgeest wordt door 120 docenten onderwijs aangeboden aan 1425
leerlingen waarvan 318 op de Internationale afdeling en 350 leerlingen op de tweetalige
afdeling.
Profiel afdelingsleider 4-5-6 TTO
Op basis van de hiervoor uiteengezette context komen we tot het volgende profiel:
• Kennis en vaardigheid op het gebied van management, personeelszorg en
leerlingbegeleiding;
• Inzicht in taak en werkwijze van de school;
• Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van
beleid;
• Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van
draagvlak voor beleid;
• Kan snel en efficiënt werken en praktische (hands on) oplossingsgerichtheid
verbinden met in elk geval het tactische niveau.
• Is integraal lid van en collegiaal gesprekspartner in de schoolleiding (directie
en afdelingsleiders).
• Is communicatief, toegankelijk en empathisch, geen formalist.
• Heeft aantoonbare affiniteit met het voortgezet (of eventueel hoger) onderwijs.
• Beschikt minimaal over een goede actieve beheersing van de Engelse taal.
• Heeft een academisch werk- en denkniveau en heeft zo mogelijk een
academische opleiding genoten.

Taken en verantwoordelijkheden
De afdelingsleider 4-5-6 TTO
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Geeft leiding aan de (docent-) leden van het team.
Geeft leiding aan de TTO-mentoren in de afdeling.
Is verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding van de leerlingen in 4-5-6 TTO.
Voert regie op de voortgaande ontwikkeling van het tweetalig curriculum TTObovenbouw in nauwe samenwerking met de afdelingsleider TTO-onderbouw.
Bewaakt de ontwikkeling van de didaktiek van tweetalig onderwijs (o.a. CLIL).
Stuurt collega’s aan die specifieke taken vervullen in de bovenbouw van het TTO
(internationale stage, specifieke vakontwikkeling, excellentieprogramma’s ,
ROSMUN, speaking competitions).
Begeleidt tto leerlingen in het English A diploma traject (examen International
Baccalaureate.
Profileert in nauwe samenwerking met de afdelingsleider
TTO-onderbouw het tweetalig onderwijs, intern en extern.
Neemt actief deel aan landelijk TTO overleg.
Is examensecretaris voor de leerlingen van tto 4-5-6 en stelt voor deze groep het
Programma van Toetsing en Afsluiting op; doet dit in nauwe samenspraak met de
afdelingsleider 4-5-6 vwo.
Stemt de leerlingbegeleiding inhoudelijk af met de afdelingsleider 4-5-6 vwo
zodat er in leerjaar 4-5-6 vwo en leerjaar 4-5-6 TTO sprake is van uniform beleid.
Bewaakt het pedagogisch en didactisch klimaat in de afdeling
Bewaakt de studievoortgang van leerlingen.
Bereidt rapportvergaderingen voor en zit deze voor.
Rapporteert aan de schoolleiding over de onderwijsresultaten in de afdeling en is
daarover in gesprek met de leden van het team.
Geeft mede inhoud aan een lerende organisatie met een professionele cultuur en
laat daarin voorbeeldgedrag zien.
Is het gezicht van de afdeling, participeert in netwerken en heeft contact met
het vervolgonderwijs.

Functie-eisen
• Eerstegraads bevoegdheid
• Actieve beheersing van het Nederlands en het Engels
• Relevante onderwijservaring
• Relevante ervaring met tweetalig onderwijs Nederlands- Engels
• Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
De functie van afdelingsleider 4-5-6 TTO combineert de management taak (ca. 0,6-0,7
fte) met een lesgevende taak. De betrekkingsomvang kan desgewenst variëren tussen 0,8
en 1 fte. De benoeming geschiedt in salarisschaal LD.
Procedure
Kandidaten dienen hun interesse in de vacature uiterlijk 5 april 2018, 12.00 kenbaar te
maken middels een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en een motivatiebrief.
U kunt uw sollicitatie richten t.a.v. de rector, dhr. J. (John) Swieringa.
Sollicitatiegesprekken worden in de tweede helft van april gevoerd. De vacature wordt
gelijktijdig intern en extern opengesteld.
Voor meer informatie over onze school en een uitgebreide vacaturetekst, verwijzen wij u
naar de website: https://www.rlo.nl/content/werken-bij-het-rijnlands-lyceum.
Meer informatie over de vacature? Neemt u dan contact op met dhr. J. (John) Swieringa
(Rector), tel. 071 - 5 19 35 00. Email: j.swieringa@rijnlandslyceum-rlo.nl

