Wij zoeken met ingang van het nieuwe cursusjaar een enthousiaste

docent muziek basisonderwijs
voor circa 10 lesuur per week
Kunstencentrum Atrium werkt op het gebied van de kunsteducatie in en voor de gemeente SúdwestFryslân. Wij verzorgen lessen, cursussen en activiteiten in de kunsten voor individuen, groepen en
organisaties en zijn hiermee ook actief binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Naast onze kerntaak
op het gebied van kunsteducatie behoren het verzorgen, organiseren en produceren van activiteiten,
exposities, voorstellingen en concerten tot onze voornaamste taken. Samen met Theater Sneek,
poppodium het Bolwerk en cultuurbureau Akte2 maken wij deel uit van CKS.
Vanaf komend seizoen zoeken we een bevoegd en bevlogen muziekdocent die met ons het binnenschoolse muziekonderwijs in de breedste zin van het woord verder wil ontwikkelen en uitbouwen.
De functie bestaat uit meerdere onderdelen: lesgeven als vakleerkracht aan groep 1 tot en met 8,
AMV-lessen geven aan groep 4, 5 en 6, ontwikkelen van lesmateriaal en het opzetten en leiden van
schoolorkesten, -bands en -koren. Hieronder staan de werkzaamheden waar we jou voor in willen zetten.
Wij zoeken iemand die:
 enthousiasme weet over te brengen op kinderen en hen weet te motiveren;
 binnenschoolse AMV-lessen kan geven aan groep 4 en 5 op verschillende scholen;
 buitenschoolse muzieklessen kan geven aan groep 4, 5 en 6 op verschillende scholen;
 een schoolorkest, -band, -koor (= project) kan opzetten en leiden op verschillende scholen;
 communicatief vaardig is om deze projecten op te zetten en draaiende te houden;
 tijdens de projecten kan differentiëren als er verschillende instrumenten en niveaus bij elkaar zitten;
 van meerdere instrumenten (hout, koper, pop) enige (functionele) kennis heeft, of dit graag uitzoekt;
 inzicht heeft in leerdoelen en leerlijnen voor het vak muziek voor het gehele basisonderwijs, en
zelfstandig en samen met collega’s uit het muziekdocententeam lesmateriaal voor het basisonderwijs
kan ontwikkelen (om zelf te gebruiken en voor collega’s, zoals een leerlijn voor schoolkoren);
 zichzelf en een klas (functioneel) kan begeleiden op een akkoordinstrument;
 alle domeinen (zingen, spelen, luisteren, bewegen, noteren) aandacht weet te geven bij de
muzieklessen, als vakleerkracht voor groep 1 tot en met 8;
 enthousiast wordt om aan de slag te gaan met een lesmethode die op een school aanwezig is.
Functie-eisen: HBO-opleiding docent muziek.
Onze kernwaarden zijn: bevlogen, gastvrij en verbindend.
De scholen waar onze programma’s lopen, bevinden zich in de gemeente Súdwest-Fryslân. Beschikking
over een eigen vervoersmiddel is nodig. Het nieuwe cursusjaar start op 1 september 2022. Het exacte
aantal uren van deze functie staat nog niet volledig vast omdat scholen zich nog kunnen aanmelden.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Voor meer informatie kun je tot en met 31 juli contact opnemen
met mw. Aagje Bouwhuis, coördinator muziekprogramma’s basisonderwijs: 06 - 41826867.
Per 1 augustus kan dat met dhr. Tom Dijkstra, hoofd kunsteducatie: 0515 - 431400, tom.dijkstra@cks.nl.
Sollicitaties o.v.v. docent muziek basisonderwijs kunnen tot en met 21 augustus worden gericht aan
dhr. Saco van der Laan, manager HRM: saco.vdlaan@cks.nl

