De Werkplaats Kindergemeenschap is een school voor basisonderwijs en voor mavo, havo, atheneum
en gymnasium, opgericht door Kees Boeke. We werken in een prachtig modern schoolgebouw dat
volledig is toegerust voor onze manier van werken in teams en domeinen. We bieden uitdagend
onderwijs, creativiteit en een stimulerend werkklimaat.

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een

Lesgevend medewerker Muziek
voor ca. 0,2 - 0,4 fte
Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
Op de Werkplaats is muziek in alle afdelingen een examenvak. We zoeken een collega die het leuk
vindt om in de toekomst met onze mavo-werkers toe te werken naar het eindexamen.
Als lesgevend medewerker maak je deel uit van een team dat het onderwijs verzorgt voor een aantal
werkers dat verdeeld is over 6 klassen en 2 leerjaren. Kenmerkend voor het werkplaatsleren is
samen leren en creëren. Het onderwijs wordt in samenhang aangeboden waarbij iedereen van
iedereen leert. De werkers en medewerkers vinden hun thuisbasis in het domein. We werken bij het
vak muziek vooral vanuit de praktijk; we hebben een zeer goed geoutilleerd muzieklokaal en in onze
lessen wordt veel gemusiceerd. Jaarlijks verzorgen we een aantal Open Podia en theaterproducties.
Tevens hebben we samenwerkingsprojecten met Vocal Statements en Tivoli Vredenburg.
De Werkplaats is CultuurProfielSchool, binnen onze organisatie werken we met alle kunstvakken
samen aan het vormgeven van het Cultuurplan.
We vragen van je dat je wilt bijdragen aan vernieuwend onderwijs en dat je een teamspeler bent.
We bieden je een inspirerende en boeiende werkomgeving, een prachtig schoolgebouw in de mooie
omgeving van Bilthoven, een enthousiast team van medewerkers en een domein vol enthousiaste
werkers.
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Yvonne Vermeulen, staffunctionaris P&O,
bereikbaar op 030-2282841. Sollicitaties kun je tot uiterlijk 30 juni 2022 richten aan
y.vermeulen@wpkeesboeke.nl.
Op 6 juli 2022 vinden in principe de gesprekken plaats, echter de mogelijkheid bestaat dat de
selectieprocedure voor de sluitingsdatum al in gang wordt gezet. Het is daarom aan te bevelen zo
snel mogelijk te reageren als er belangstelling is voor de functie.

