Vacature nr.2018-27

Vakleerkracht Muziek

(V/M)

VSO Lelystad, locaties de Anger en het Aurum college
WTF 0,8

Eduvier
Eduvier verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt leerlingen
van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot en met
havo/vwo-niveau. De leerlingen krijgen extra begeleiding omdat ze bijvoorbeeld een vorm van
autisme of gedragsproblemen hebben of moeite hebben met leren. Naast onderwijs realiseren we
ook arbeidstoeleidingstrajecten. Tot slot verzorgen we advies en begeleiding op maat voor
reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
De locatie
De Anger verzorgt in Lelystad voortgezet speciaal onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met
vmbo-tl niveau, aan leerlingen van 12 tot 18 jaar met een vorm van ernstige
gedragsproblematiek. Het Aurum verzorgt voor leerlingen van 12 – 18 jaar onderwijs op
havo/vwo-niveau met autisme of vergelijkbare problematiek.
De functie
Als vakleerkracht Muziek geef je muziekles aan VSO leerlingen en begeleid je enkele leerlingen
naar een eindexamen muziek. Je gaat inhoudelijk aan de slag met muziek en leert leerlingen
alles op het gebied van klank, vorm en betekenis. De leerlingen leren muziek maken, naar
muziek luisteren en op muziek te bewegen. Uiteraard is er bij elke les ruimte voor de creativiteit
van jou en die van de leerlingen. Daarnaast ben je in staat muziek als therapie aan leerlingen aan
te bieden. Ook onderhoud je contacten met ouders, scholen en instellingen en neem je deel aan
diverse overleggen binnen en buiten de school.
Jouw profiel


Je beschikt over een 1e of 2e graads lesbevoegdheid Muziek of een vergelijkbare opleiding
met een lesbevoegdheid.



Je beschikt over een afgeronde Master SEN [is een pré] evenals over een opleiding
muziektherapie [of je bent bereid deze opleiding te volgen].



Je hebt een duidelijke visie op eigentijds muziekonderwijs.



Je kunt meer dan goed uit de voeten met diverse muziekinstrumenten.



Je hebt een creatieve geest en kunt dit bij andere stimuleren.



Je kunt leerlingen enthousiasmeren en begeleiden in hun muziekbeleving en ontwikkeling.



Je hebt een daadkrachtige, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding en de benodigde
pedagogische en didactische vaardigheden.



Je bent in staat je leerlingen een gestructureerde leeromgeving te bieden.



In het contact met leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten komen jouw
communicatieve en sociale vaardigheden goed van pas.

Wij bieden
Wij bieden een uitdagende baan en een team met betrokken en enthousiaste collega’s. De Anger
en het Aurum maken deel uit van Eduvier onderwijsgroep. Werken bij Eduvier betekent werken
bij een professioneel lerende organisatie, die je ruime mogelijkheden biedt voor je eigen
professionele ontwikkeling. Conform de CAO Primair Onderwijs ontvang je een salaris van
maximaal € 4.228,= bruto per maand bij een volledige werkweek (schaal L11). De functie is
beschikbaar per 1 december 2018.

Meer informatie?
Voor specifieke informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer P. Nooitgedagt,
directeur VSO Lelystad/Emmeloord, telefoonnummer 06–12673297.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd en pas je in het profiel van de onderwijsprofessional die wij zoeken, mail
dan je CV met motivatie vóór 18 oktober 2018 naar vacature@eduvier.nl onder vermelding van
het vacature nummer 2018-27.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

