Trias, centrum voor de kunsten in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zoekt:
Breed inzetbare muziekdocent(en) vanaf november 2018
in het primair onderwijs
Trias
Bij Trias ontplooit de jeugd haar creatieve talent in alle kunstdisciplines, zowel in het onderwijs als
in de vrije tijd. Trias is een levendig en innovatief centrum voor de kunsten en presenteert zich
nadrukkelijk midden in de gemeenschap. Verbindingen naar andere domeinen horen daarbij, zoals
samenwerking met de bibliotheek, welzijn, zorg en opvang van vluchtelingen. Trias kent een
ambitieuze strategische visie voor de jaren 2018-2021.
Wat houdt het in?
Trias werkt samen met meerdere scholen aan korte muziekprojecten, lessenreeksen of een
doorlopende leerlijn muziek. De vakdocenten muziek werken met kinderen van alle leerjaren.
Lessen worden gegeven aan volledige klassen. In nauwe samenwerking met de scholen en in een
klein team docenten, onder begeleiding van een coördinator, wordt het programma ontwikkeld en
uitgevoerd. In de periode 2018-2020 zal Trias in samenwerking met haar docenten en de scholen
de leerlijnen verder ontwikkelen en verankeren op de scholen. De muziekdocenten werken actief
mee aan deze ontwikkeling.

-

Wat vragen wij?
Je hebt een hbo-opleiding tot vakdocent afgerond en hebt oog voor de artistieke ontwikkeling
van kinderen.
Je kunt in meer disciplines lesgeven (zowel keyboard, gitaar als muziek in de klas, etc.).
Je hebt ervaring in het samenwerken met het primair onderwijs.
Je bent gewend hele klassen les te geven.
Je bent woonachtig in Zuid-Holland.
Competenties: kunstvakinhoudelijke competenties; innovatief; pedagogisch-didactische
vermogens; representatief; communicatief.
Ervaring in het coachen van groepsleerkrachten om zelf cultuuronderwijs te geven, is voor de
onderwijslessen een pré.
Ervaring binnen het speciaal onderwijs is een pré.
Wij bieden
Een aantrekkelijke werkomgeving. Breed inzetbare docenten in het onderwijs en vrije tijd bieden
wij een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
De vergoeding is volgens de Cao-kunsteducatie, schaal 8. Specialisten op een onderdeel uit deze
vacature kunnen voor een jaar als zzp-er aan de slag.
Informatie
Voor meer informatie over Trias verwijzen we je naar de website www.stichting-trias.nl. Voor
vragen kun je contact opnemen met Marco Hijl, cultuur coördinator, 070-3969266. Reageren doe
je met een sollicitatiebrief (inclusief beschikbaarheid) en cv per e-mail voor 18 oktober 2018 naar
sollicitatie@stichting-trias.nl o.v.v. muziekdocent.

