
 

 

 

Wie zijn we? 

Basisschool De Sporckt staat in de wijk 

Tuindorp/Kievit en telt ruim 450 

leerlingen, verdeeld over 18 groepen en 

een team van 45 personeelsleden. Wij 

werken vanuit vier pijlers. Een vertrouwde 

en veilige omgeving, actief en doelgericht 

leren, persoonlijke ontwikkeling en 

educatief partnerschap.  

“Samen muziek maken geeft kinderen veel 

plezier. Onderzoek heeft bovendien 

aangetoond dat muziek maken een positief 

effect heeft op de schoolprestaties.” 

Voor meer informatie over onze visie 

verwijzen wij u door naar onze website.  

Wat zoeken we? 

▪ Iemand die verschillende ochtenden 

inzetbaar is voor 20 uur in de week; 

▪ Iemand die de muzieklessen geeft in de 

groepen 1 t/m 8; 

▪ Een specialist die ervaring heeft in het 

lesgeven aan kinderen van 4 t/m 12 jaar; 

▪ Iemand die ervaring heeft met de 

muziekmethode 123zing; 

▪ Een specialist die het muziekonderwijs op 

onze school naar een hoger niveau tilt. 

▪ Iemand die een bijdrage wil leveren aan de 

ontwikkeling van leerlingen vanuit de 

discipline muziek; 

▪ Iemand die een relevante HBO opleiding 

heeft afgerond, zoals vakspecialist muziek;  

 

Wat bieden we? 

▪ Een tijdelijk functie in ons team voor 1 

jaar met uitzicht op een vaste 

aanstelling;  

▪ Uitstekende ondersteuning en 

begeleiding naar behoefte; 

▪ Een uitdagende werkplek met 

doorgroeimogelijkheden op 

basisschool De Sporckt; 

▪ Werken in een gezellig en 

professioneel schoolteam; 

▪ Salariëring conform CAO PO, 

inschaling in L10 op basis van ervaring 

en niveau.  

 

Vanaf (01-09) zoeken wij een inspirerende en betrokken  

Vakdocent muziek (0,5 wtf) 
Basisschool De Sporckt 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan een motivatiebrief  

en CV vóór 5 juli 2021 naar  

jos.montulet@xpectprimair.nl   

De gesprekken vinden plaats met 

Jos Montulet (directeur) een 

leerkracht uit ons team en een 

ouder van de MR. 

Meer informatie over deze 

vacature? Neem contact op. 

Basisschool De Sporckt 

Meerssenstraat 1B 

5045 JB Tilburg 

013-571 08 43 of 06-44 566 582 

Meer informatie over de school? 

www.sporckt.nl 


