Vacature muziekdocent groep 1 t/m 8 in Rhoon, 20 uur per week
OBS Portland zoekt per direct een enthousiaste, creatieve en zelfstandig werkende muziekdocent.
Breng jij jouw liefde voor muziek graag over aan kinderen van alle leeftijden? Bekijk dan snel de
vacature.

Vacature
Wij zijn op zoek naar:
Een zelfstandig werkend muziekdocent groep 1 t/m 8 (m/v), 20 uur per week
Wat ga je doen?
Je verzorgt zelfstandig muziekonderwijs aan leerlingen van de groepen 1 t/m 8. Dat kan volgens de
geldende methode, maar wij stimuleren je vooral een eigen leerlijn te ontwikkelen en in te voeren.
Een brede aanpak waarin alle aspecten van muziek naar voren komen, spreekt ons zeer aan. Denk
aan: kennismaking met verschillende muzieksoorten, muziekgeschiedenis, ritmeleer en natuurlijk zelf
muziek maken. Met de stem, muziekinstrumenten én andere materialen. Jouw creativiteit en
proactieve aanpak zijn leidend!
Wie zoeken wij?
Je hebt een tomeloze liefde voor muziek en kunt je passie goed overbrengen aan kinderen van alle
leeftijden. Of het nu kleuters zijn of kinderen van groep 8, je houdt ze gemakkelijk drie kwartier lang
geboeid. Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met zowel lesgeven als muziek, op welke manier
dan ook. Mensen van het conservatorium met een specialisatie schoolmuziek zijn welkom, evenals
docenten met een groot muzikaal talent. Je kunt de inzet en voortgang van de kinderen goed
beoordelen en staat stevig overeind in een team met sterke karakters.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden
Conform de CAO Primair Onderwijs.
Over de school
OBS Portland is een openbare basisschool in Rhoon met 25 medewerkers en 350 leerlingen en valt
onder de Stichting OPO Albrandswaard. De school maakt deel uit van een campus met drie
basisscholen en staat in een jonge, diverse wijk met veel onderlinge sociale betrokkenheid. Respect
voor elkaars achtergrond en ideeën staat bij ons hoog in het vaandel, net als een continu streven
naar kwaliteit. Wil jij in een warme en uitdagende omgeving aan de slag als muziekdocent? Dan
nodigen we je graag uit te solliciteren.
Solliciteren
Wij ontvangen je sollicitatie graag vóór 5 september 2018 o.v.v. ‘Sollicitatie Muziekdocent’. Je kunt
deze sturen naar OBS Portland t.a.v. Olivier Vermeulen, per e-mail: directie@obsportland.nl. Wil je
eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Olivier Vermeulen via 0102033488.

