
De zomervakantie kon bijna beginnen! 
 

 Op het nippertje toch nog een vacature voor het nieuwe schooljaar voor een  
 

Docent Muziek (0,5 fte) 
 

Zonder jou willen we het nieuwe schooljaar liever niet starten, want jij hebt een belangrijke rol in het 
inspireren, motiveren en coachen van onze leerlingen. Je weet ze te motiveren om buiten de kaders te 
kijken. Je lessen richt je zo in dat iedereen geboeid wordt in de mogelijkheden die muziek hen kan 
bieden. Je bent in staat om onze leerlingen te prikkelen om zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige, 
kritische, leergierige én creatieve jongvolwassenen. 
 
Wat verwachten wij van jou als muziekdocent? 
 

- In verband met het rooster vragen wij om beschikbaarheid op: dinsdag, woensdag en 
donderdag  

- Afhankelijk van je bevoegdheid, ben je inzetbaar in onder- en bovenbouw van zowel mavo, havo 
als vwo.  

- Je maakt deel uit van de sectie muziek. Dat betekent dat je lessen in onder- en bovenbouw voor 
muziek en ckv verzorgt 

- We verwachten ook een actieve betrokkenheid bij het organiseren van bijzondere 
(buiten)activiteiten  

- Je bent inzetbaar voor de musical, om de band te begeleiden of om als zangcoach aan de slag 
te gaan 
 

 
Wat hebben we jou te bieden? 

• Werken in een nieuw, mooi schoolgebouw en in een fijn team 
• Inschaling volgens functie LB, trede is afhankelijk van ervaring en huidige inschaling 
• Secundaire arbeidsvoorwaarden die écht goed geregeld zijn zoals een reiskostenvergoeding 

woon-/werkverkeer; eindejaarsuitkering; vakantiegeld; een individueel keuzebudget; activiteiten 
met en voor het personeel 

 
Hoe ziet onze sollicitatieronde eruit: 
Allereerst willen we graag een actueel cv en een bondige toelichting op je motivatie ontvangen. Doe 
dat zo snel mogelijk, de gesprekken staan gepland in de 1e week na de school vakantie, we starten 
weer op 23 augustus. 
 
Zie je jezelf al zitten als muziekdocent bij ons?  
Solliciteer via www.meesterbaan.nl  
 
Is dit niet jouw baan, maar ken je wel iemand waarvoor dit de uitgelezen loopbaankans is, tip 
diegene dan. Wij zijn je er dankbaar voor. 
 
Wij denken dat we als professionals zelf in staat zijn deze vacature in te vullen. Acquisitie door 
bureaus wordt in deze fase dus echt niet gewaardeerd. 
 
 


