
 

 
 
 
De Mozarthof biedt onderwijs om 
leerlingen toe te leiden naar een 
zo zelfstandig mogelijk 
functioneren in de maatschappij. 
Ons onderwijs is uitdagend en 
vernieuwend. 
Vanuit de kernwaarden 
opbrengstgericht en proactief, 
creatief en geïnspireerd, 
enthousiast en positief maken wij 
gebruik van de talenten van onze 
leerlingen. 
 
 
 
Mozarthof heeft een SO afdeling 
voor leerlingen van 4 tot 12 jaar 
en een VSO afdeling voor 
leerlingen van 12 tot 20 jaar met 
een verstandelijke beperking. 
Onze leerlingen stromen over het 
algemeen uit naar beschermde 
arbeid en dagbesteding. 
 
Elke afdeling is gehuisvest in een 
eigen gebouw. 
Onze school ligt in een prachtige 
omgeving in Hilversum. 
 
 
Voor meer informatie, zie onze 
website: www.mozarthof.nl 
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MOZARTHOF VRAAGT PER 1 JUNI 2017  

 

Leerkracht bewegingsonderwijs 
wegens zwangerschapsverlof 

 
    Mozarthof zoekt voor haar SO- en VSO-afdeling voor de 

periode van 1 juni  tot en met 31 oktober 2017 een 

leerkracht bewegingsonderwijs voor 0,4 wtf voor de 
invulling van een zwangerschapsverlof. 

 
    Het (voortgezet) speciaal onderwijs is een dynamisch 

werkveld met een fantastische doelgroep. Als leerkracht 
bewegingsonderwijs ben je samen met je collega 
verantwoordelijk voor het verzorgen van de lessen 

bewegingsonderwijs en het verzorgen van buitenschoolse 
activiteiten. Ook het ontwikkelen van het onderwijsaanbod 
binnen het SO- en VSO is onderdeel van je werkzaamheden. 

   
 

Functieomschrijving: 

 De vakleerkracht verzorgt het vakonderwijs en verricht 
rechtstreeks daaruit voortvloeiende taken; 

 De vakleerkracht zorgt voor een systematische 
ontwikkelingsvoortgang van de leerlingen; 

 De vakleerkracht draagt bij aan activiteiten van de 
schoolorganisatie; 

 De vakleerkracht levert een bijdrage aan de 

ontwikkeling en vernieuwing van het 
bewegingsonderwijs. 

 
Wij vragen: 
 Een afgeronde ALO-opleiding; 
 Affiniteit  met leerlingen met een verstandelijke 

beperking; 

 Ervaring binnen het speciaal onderwijs is een pre; 
 Een collega met daadkracht, humor en uitmuntende 

sociale vaardigheden en empathisch vermogen. Ook 
ben je omgevingsbewust en ontwikkelingsgericht.  

 

    Wij bieden:    

Een uitdagende baan in een school die volop in ontwikkeling is. 

Je werkt met geweldige leerlingen in een goed gefaciliteerde 

werkomgeving binnen een betrokken  en gemotiveerd team. 

 

   Inlichtingen:  Trix Stöve, directeur  
   Telefonisch: 06-30105437                 

  
 
Schriftelijke reacties voor deze functies kun je tot en met 5 
mei richten aan: Trix Stöve, directeur t.stove@mozarthof.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

 

   

 

http://www.mozarthof.nl/

