
 

 
 

 

Het Altena College is een school 
waar de christelijke identiteit er 
toe doet. Daarom zoeken wij 
personeelsleden die uit 
overtuiging kiezen voor het 

christelijk onderwijs en die vanuit 

een christelijke levensvisie 
inhoud willen geven aan de 
identiteit van de school.  
 
Het Altena College is een school 
waar leerlingen en 
personeelsleden er toe doen. 

Daarom zoeken wij 
personeelsleden met hart voor de 
leerlingen en hart voor de school.  
 
Onze missie is: Wij bieden een 
veilige haven waarin leerlingen – 
met de zekerheid van goed 

onderwijs en toegewijde docenten 
– gestimuleerd worden zich te 

ontwikkelen tot mooie en 
verantwoordelijke mensen.  
 
Zie voor de visie, de waarden en 

nadere informatie de website van 
de school: www.altenacollege.nl. 
 
De school is landelijk gelegen, 
gehuisvest in één goed uitgerust 
en duurzaam gebouw en heeft 
een leerlingenaantal van 

ongeveer 1200.  
De school wordt gekenmerkt 

door een zeer prettige werksfeer 

en prima arbeidsvoorwaarden. 

De school kiest er uit overtuiging 

voor om geen taakbeleid in 

klokuren te hanteren.  

 

Het Altena College heeft vanaf 1 augustus 2021 de volgende vacatures:   
 

- Docent Nederlands 2e graads voor een 

volledige baan, schaal LB* 

- Docent wiskunde 1e graads voor een 
volledige baan, schaal LD 

- Docent natuurkunde + natuur en 
wetenschap 2e graads voor een volledige 

baan, schaal LB* 
- Docent Frans 2e graads voor ± 0,60 FTE, 

schaal LB* 
- Docent Engels 2e graads voor een nader te 

bepalen hoeveelheid lessen, met name ter 
vervanging tot Kerst 

- Docent bewegingsonderwijs voor ± 0,55 
FTE, schaal LB 

- Medewerker mediatheek/studiecentrum 
voor ± 0,5 FTE, schaal 5 

- Vaste invalkracht schoonmaakwerkzaam-

heden, schaal 1 
 
Er kan ook naar een gedeelte van de vacatures worden gesolliciteerd. 
Verder worden LIO’s uitgenodigd te solliciteren.  
*) Bij sollicitanten die komen vanuit een LC-functie is een LC-functie 
bespreekbaar. 
De werkdagen van de medewerker mediatheek/studiecentrum zijn 
dinsdag en vrijdag de hele dag + woensdagmorgen. Bij alle andere 

vacatures in overleg.  
 

Informatie  
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de rector van de 
school: dhr. Gijsbert van der Beek,  tel. 06-21292085 of email: 
bg@altenacollege.nl 

 

Bent u geïnteresseerd?  
Stuur dan snel (maar uiterlijk 22 april) uw reactie, liefst per email naar: 
bg@altenacollege.nl.  Of per brief naar: Altena College, Rijksstraatweg 
153, 4254 XD  Sleeuwijk, t.a.v. dhr. G. van der Beek. 
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