FleCk zoekt kunstvakdocent beeldend/media (zzp)
FleCk is het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland. Samen met De Kubus Lelystad, De
Meerpaal Dronten en De Verbeelding in Zeewolde wil FleCk de komende periode bouwen aan een
poule van gedreven, vakkundige en enthousiaste kunstvakdocenten in het basisonderwijs. Door de
handen ineen te slaan willen we aantrekkelijke, grotere werkpakketten bieden om goed in te spelen op
de vraag van de huidige generatie scholen en leerlingen.
Ben jij een kunstvakdocent beeldende kunst/media (zzp) voor het basisonderwijs (PO) die zich
verder wil ontwikkelen en op zoek is naar divers en uitdagend werk in een provincie vol pioniers?
Wij bieden:
een divers pakket aan werkzaamheden op Flevolandse scholen in de periode januari – juli
2022 (incidenteel) met als intentie structureel vanaf september 2022, denk aan:
o uitvoeren en ontwikkelen van lesmateriaal en leerlijnen;
o aansluiten bij de thema’s en het curriculum van de school;
o opzetten van nieuwe projecten i.s.m. de scholen;
o trainen en coachen van leerkrachtenteams.
Een professionaliseringstraject op basis van jouw leervraag met 3 trainingen (à 3 uur) en 2
keer coaching-on-the-job (à 3 uur) in de periode februari – september 2022. De kosten van dit
professionaliseringstraject, alsmede jouw eigen onkosten en (deels) jouw uren worden door
ons vergoed;
een netwerk van collega-kunstvakdocenten in Flevoland die regelmatig met elkaar kennis,
vaardigheden en ervaringen uitwisselen en waarvoor eens per jaar een inspiratiebijeenkomst
en netwerkborrel(s) wordt georganiseerd;
toekomstig werk wordt als eerste besproken en verdeeld onder de deelnemers van deze
poule, waardoor de kans op continuering van de werkzaamheden groeit.
Samen met het volgen van de training krijg je:
30-50 werkuren voor de periode januari – juli 2022 in Lelystad, Dronten of Zeewolde. Het
precieze aantal uren wordt tijdens het intakegesprek besproken;
een marktconform tarief;
een vergoeding van reiskosten;
perspectief op structureel werk (1 of 2 werkdagen per week) in Flevoland in schooljaar 20222023.
Wij vragen:
bevoegde kunstdocenten;
(bij voorkeur) ervaring als vakleerkracht in het basisonderwijs (PO);
zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden;
flexibele instelling;
bereidheid om zich te ontwikkelen.

Heb je interesse? Stuur jouw motivatie en CV uiterlijk 15 januari 2022 naar:
irja@cultuureducatieflevoland.nl. Bel voor meer informatie naar: Irja Hartenberg (06-41282251).
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