VRIJESCHOOL

ZUTPHEN
VWO HAVO MAVO
Locatie : Weerdslag en Dieserstraat
Vrijeschool Zutphen VO is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen vanuit het antroposofisch
mensbeeld tot volwassenheid worden begeleid. De school telt rond 1200 leerlingen.
Vrijeschool Zutphen VO is een bruisende school waar betrokken leraren leerlingen stimuleren in hun
cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. De pedagogische visie van de vrijeschool is gebaseerd op de
gedachte dat een mens zich ontwikkelt in leeftijdsfasen. De totale leerling wordt aangesproken. Juist het
aanspreken van hoofd, hart en handen kan leiden tot een optimale ontplooiing van de leerling. Daarom
worden naast kennisgerichte vakken veel praktische en kunstzinnige vakken gegeven. Het periodeonderwijs,
waarin leerlingen drie weken achtereen gedurende de eerste twee uren van de dag met hetzelfde vak bezig
zijn, vervult daarin een levendige rol.
Daarnaast wil de school een veilige en inspirerende leefomgeving zijn voor leerlingen.
De school biedt mavo, havo en vwo-trajecten aan. Ook kent Vrijeschool Zutphen VO een Regge-stroom waarin
leerlingen leren door doen.

Wij zoeken voor de periode 24 augustus 2022 t/m 6 oktober 2022 een

Docent Dans, Theater, Beeldend en Muziek.
De inhoud van de vacature betreft:
Je maakt in samenwerking met een interne kunstdocent een voorstelling of performance met een klas. Je
begeleidt het creatieve proces, geeft leerlingen de ruimte en bewaakt het einddoel voor de 11 e klas havo-vwo
(5 de klas regulier, 16 en 17 jaar oud)
De periode van zeven weken ziet er als volgt uit: de eerste drie weken zijn de werkdagen maandag van 11.00
t/m 12.30 uur en woensdag van 14.30 t/m 16.00 uur. Vanaf de vierde week t/m de zesde week zijn de
werkdagen maandag t/m vrijdag waarvan de dagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de lessen in de
ochtend zijn en voor de woensdag in de ochtend en de middag. De zevende week is de uitvoeringsweek, hierin
zijn de werkdagen maandag t/m donderdag waarvan maandag t/m woensdag van 08.00 uur t/m circa 22.00
uur en op de donderdag van 09.00 t/m circa 16.00 uur. In totaal betreft de vacature 100 uur.
Competenties voor deze functie:
 Je bent daadkrachtig en kan leiding nemen;
 Je bent pedagogisch en didactisch vaardig;
 Je hebt kennis van de doelgroep;
 Je kunt creatieve maakprocessen begeleiden;
 Je kunt de input van leerlingen gebruiken, aanpassen of afwijzen;
 Je vertrouwt op je eigen professionaliteit;
 Je kunt omgaan met weerstand;
 Je bent in staat om leerlingen te betrekken en betrokken te houden;
Wij vragen:






Je bent bereid om buiten (in de regen of volle zon) te werken;
Je bent bereid om in de avond uren te werken;
Je kunt samenwerken;
Je bent bevoegd beeldend, muziek, theater of dansdocent;
Je bent ZZP er of komt tijdelijk bij ons in dienst;



Een VOG (verklaring omtrent gedrag) is een vereiste;

Wij bieden:
Een tijdelijke aanstelling voor de periode van zeven weken over de periode 24 augustus t/m 6 oktober 2022.
Een prettige werksfeer, waarin ruimte is voor het individu en waarin ieders bijdrage op de juiste waarde wordt
geschat. Inlichtingen worden verstrekt door Karlijn Lansink telefoonnummer 06-16822744. Uw gemotiveerde
sollicitatie, voorzien van een Curriculum Vitae ontvangen wij bij voorkeur graag voor 27 juni a.s. per e-mail op
kharmsen@vszutphen.nl

