Een klas vol leerlingen met ieder hun eigen onderwijsbehoefte. Jij snapt dat de begeleiding die ze
nodig hebben meer van je vraagt dan een baan in het regulier onderwijs. Creëer jij met jouw rust
en relativeringsvermogen een veilige omgeving voor onze leerlingen? Help jij ze op hun eigen
niveau te laten groeien en ontwikkelen? Wij zoeken voor onze kanjers van SBO Het Palet een:

VAKLEERKRACHT MUZIEK
0.15 - 0.2125 FTE
Werkdag in overleg
Over de school
SBO Het Palet in Klundert begeleidt kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. We werken vanuit
onze missie : “Ieder kind een eigen kleur.” Onze school biedt speciaal onderwijs met als doel om al
onze leerlingen zich te laten ontwikkelen en zichzelf te laten zijn zoals het beste bij die persoon past.
Binnen de regio zijn wij ondersteunend voor het onderwijs en zorgen wij met alle betrokkenen voor
een juiste plaats voor alle leerlingen binnen het speciaal onderwijs.
Onze school maakt onderdeel uit van Stichting De Waarden. Met 18 scholen (17 basisscholen en 1
school voor speciaal basisonderwijs) verzorgen wij elke dag basisonderwijs voor zo’n 2.600 leerlingen
in de gemeenten Drimmelen, Goeree Overflakkee en Moerdijk.
Wat breng jij mee?
• je voelt je betrokken bij en verantwoordelijk voor de kinderen en collega’s op het SBO
• je weet op een respectvolle manier een veilige omgeving te creëren
• je streeft naar een passend muziekaanbod voor onze leerlingen
• je weet leerlingen en collega’s te inspireren
Wat krijg je van ons?
Uiteraard krijg je van ons een beloning conform de CAO Primair Onderwijs en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Werken voor Stichting De Waarden betekent:
- Een scholenstichting die oog heeft voor jou als medewerker. Jouw werkgeluk staat bij ons
hoog in het vaandel!
- Een fijne werksfeer en individuele aandacht voor jou als medewerker
- Volop (door)groeimogelijkheden binnen onze 18 scholen
Bijzonderheden
Het betreft de besteding van de werkdrukmiddelen t/m de zomervakantie ’20-‘21.
Solliciteer
Stuur je CV en korte motivatie naar sollicitatie@dewaarden.nl t.a.v. Wendy Hoondert, HR Adviseur.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature dan kun je contact opnemen met Joke van Sliedregt,
directeur Het Palet, 06 38 33 13 49. Heb je vragen over het werving en selectieproces dan kun je
contact opnemen met Wendy Hoondert, HR Adviseur, w.hoondert@dewaarden.nl of 06 18 41 84 45.
Of kijk op www.stichtingdewaarden.nl

