
 
 

De Meerpaal Kunstwerkplaats in Dronten gelooft in al het positieve dat kunst en cultuur jonge mensen 
kan leren: kijken, luisteren, creëren, samenwerken, verwonderen, creativiteit en het kijken naar jezelf 
en de wereld. De Kunstwerkplaats is een ambassadeur van cultuuronderwijs en heeft als doel om zo 
veel mogelijk leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op een zinvolle manier in aanraking te 
laten komen met een variatie aan kunstdisciplines. We werken hierbij samen met scholen, aanbieders 
en lokale/regionale partners in de gemeente Dronten. 

 
Heb je de opleiding Docent Muziek gevolgd? En wil je als docent muziek graag je passie delen met 
jongeren in het voortgezet onderwijs? Heb jij affiniteit met kunst, cultuur en media? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 
 

 

Docent Muziek KCM  
voor 2 uren per week  

periode september 2019 t/m juni 2020 

 

Functieomschrijving 
Als docent muziek ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van een lessencyclus 
die de verschillende aspecten van muziek beslaat. Deze lessen maken deel uit van het talentprofiel 
Kunst, Cultuur en Media (KCM) van het Almere College Dronten, welke bestaat uit verschillende 
kunstdisciplines, zoals dans, theater, art & design, media en muziek. 

 

Wij vragen een bevoegd docent die 

 Goed in teamverband kan werken en crossovers met de andere kunstdisciplines binnen het talentprofiel kan 
maken. 

 Ervaring heeft met het hanteren van verschillende didactische werkvormen en bekend is met de kerndoelen 

van SLO. 

 Een groep eerste- en tweedejaars leerlingen kan lesgeven van praktijkonderwijs tot gymnasium (afhankelijk 

van de keuzes die leerlingen maken, varieert de groepsgrootte van ongeveer 10 tot 25 leerlingen). 

 Enthousiast, ondernemend en flexibel is en zich thuis voelt in een dynamische omgeving waar beroep wordt 
gedaan op zelfstandig werken. 

 Doelgericht werkt en weet welke verantwoordelijkheden het onderwijs van hem/ haar vraagt. 

 Op donderdagmiddag beschikbaar is. 
 

Wij bieden 

 Een plek waar je je als docent muziek verder kunt ontplooien. 

 Een dynamische werkomgeving in een unieke multifunctionele organisatie. 

 Een sprankelend team en een inspirerende omgeving waar ruimte is voor eigen inbreng, met ruimte voor 
reflectie 

 Een freelance overeenkomst met marktconform salaris en reiskostenvergoeding. 
 

Reageren 
Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw motivatie met CV per mail naar De Meerpaal via  
personeelszaken@meerpaal.nl. Snel reageren loont! De vacature staat vooralsnog open tot en met 27 juni 2019, 
maar bij voldoende geschikte kandidaten sluiten we de vacature mogelijk eerder. 
 
Voor specifieke inhoudelijke vragen en informatie over de procedure kun je contact opnemen met Monique 
Hanekamp: m.hanekamp@meerpaal.nl            
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