Compaen VMBO zoekt i.v.m. vervanging een

docent muziek LB/LC
voor 0,32 FTE (8 lesuren)

Over de school
Compaen is een openbare school. Dit houdt in, dat de school open staat voor elke leerling
ongeacht herkomst of levensbeschouwing. Wij gaan respectvol met elkaar om en binnen de
school heerst een prettige werksfeer.
De visie van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’. We benutten elkaars kwaliteiten,
leren en werken in een inspirerende omgeving. Iedere leerling kan zijn of haar talenten
ontdekken en zo het beste uit zichzelf halen.
Wij geven vernieuwend onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen. We passen
bij toetsing RTTI toe, om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van onze leerlingen op de vier
verschillende beheersingsniveaus.
Naast het vaste curriculum hebben wij een breed aanbod aan projecten die bijdragen aan een
brede ontwikkeling op het gebied van cultuur en sport.
Zo voeren de leerlingen van de brugklas een voorstelling op in het Zaantheater waarbij ze
onder begeleiding zelf de hele voorstelling organiseren en uitvoeren. Onze jaarlijkse
“Compaen in Concert” trekt iedere keer weer veel belangstelling van leerlingen en ouders.
Functieomschrijving

- Het verzorgen van lessen muziek in leerjaar 1.

Functie-eisen
- Tweedegraads onderwijsbevoegdheid muziek of studerend hiervoor;
- Ervaring en affiniteit met onderbouwklassen;
- Innovatief en ontwikkelingsgericht.
Duur aanstelling
Het betreft een tijdelijke aanstelling vanaf 1 maart 2017 ( of zo mogelijk eerder) tot en met 21 juli 2017.
Bij gebleken geschiktheid behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.
Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau wordt deze functie gewaardeerd in schaal LB of LC
conform de cao VO.
Contactpersoon
Eventuele vragen kunt u richten aan de afdelingsleider onderbouw dhr. Hans den Bezemer, via
de mail h.denbezemer@compaenvmbo.nl of telefonisch 0613624291
Solliciteren
U kunt uw sollicitatie richten aan mw. M. Joosten, via M.Joosten@compaenvmbo.nl.
Sluitingsdatum 6 februari 2017.

OVO Zaanstad verzorgt openbaar voortgezet onderwijs (van praktijkonderwijs tot en met gymnasium) aan 6680 leerlingen op
zeven scholen in Zaanstad, elk met hun eigen cultuur en historie. Deze diversiteit stelt OVO Zaanstad in staat om alle leerlingen
in hun directe omgeving kwaliteitsonderwijs te bieden dat optimaal aansluit bij de mogelijkheden en wensen.

