
 

Het CGU is met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar     

docenten Engels m/v (30 lessen) 

 
In totaal is er een vacature van ± 1,2 fte (grotendeels vast) waarvoor we twee kandidaten zoeken.  

 
Het CGU   
Het Christelijk Gymnasium Utrecht is een school waar leerlingen en docenten samen werken aan 
onderwijs op excellent niveau. Op het CGU vindt het leren óók buiten de lessen plaats. Daarom is er 
veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten zoals excursies en werkweken. Dat vraagt van de 
docent flexibiliteit en het vermogen om te differentiëren. Daarnaast organiseren wij ons onderwijs 
vijf weken per jaar net iets anders dan gebruikelijk. In de zogeheten CGU-weken worden er 
vakoverstijgende projecten georganiseerd waarbij verschillende secties vaak de handen ineenslaan. 
We verwachten van docenten dat ze actief nadenken over hoe zij die weken het onderwijs op een 
andere manier kunnen aanbieden.   
 
Wat verwachten we van jou?   
Uiteraard beschik je over een eerstegraads lesbevoegdheid en heb je goede didactische 
vaardigheden. Daarnaast ben je bereid om intensief samen te werken aan uitdagend en 
vernieuwend gymnasiaal onderwijs. Je hebt het lesdoel helder voor ogen en helpt de leerlingen op 
motiverende wijze om dit doel te bereiken. Kennisoverdracht staat bij jou hoog in het vaandel, maar 
het aanleren van (vak)vaardigheden vind je minstens zo belangrijk. Ervaring is een pré maar energie 
en creativiteit om nieuwe dingen uit te proberen zijn minstens zo belangrijk. Wij werken met een 
methode, maar doen daar ook veel naast. We vinden het belangrijk dat je kunt werken met het 
online gedeelte van de methode en andere ICT-toepassingen. Verder zoeken we een collega die een 
(gedeeld) mentoraat kan vervullen. 
 
Interesse?   
Bij interesse verzoeken we je uiterlijk 2 juni 2021 te reageren. Je reactie kun je sturen per e-mail 
naar sollicitatie@cgu.nl, t.a.v. de rector mw. I. Schaveling. Nadere informatie met betrekking tot de 
vacature is te verkrijgen bij conrector mw. J.A.L.M. Schuurman via 030-2843000.  De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 14 juni.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 


