Oproep Wadada-docent: Nederlands leren via dans
Zin om van dansles geven je (bij-)beroep te maken?
Zin om (voornamelijk) in Brussel te werken?
Zin om tijdens de schooluren te werken?
Geef je graag les aan kleuters en kinderen van de lagere school?
Heb je veel geduld, ben je creatief en flexibel?
Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou!
Functieomschrijving
- Je geeft wadada-danslessen op scholen, tijdens de lesuren. Dit zijn danslessen die
opgebouwd worden rond een Nederlandse woordenschatlijst en waarbij je als wadadadocent bewust bezig bent met het stimuleren van de taalontwikkeling.
- Wanneer je op school bent, leg je contact met de directie en betrokken leerkrachten, zodat
iedereen weet wie je bent en wat je op school komt doen.
- Je laat de leerkrachten je lessen evalueren en stuurt je werking op basis hiervan bij.
-

-

Je neemt op voorhand contact op met de school om de woordenschatslijst voor de wadadadanslessen op te vragen en praktische afspraken te maken.
Je bereidt je wadada-danslessen op voorhand voor op basis van de woordenschatlijst die je
van de school hebt gekregen.
Je neemt initiatief om aan de zaakvoerster te laten weten hoe je wadada-danslessen en de
samenwerking met scholen verlopen.
Je staat open voor feedback en reflectie.

Profiel
Algemeen
-

Je bent creatief en denkt gemakkelijk out of the box.
Je bent flexibel, je kan goed omgaan met last-minute veranderingen en organisatorische
uitdagingen.
Je bent oplossingsgericht.

Dans
-

Je hebt ervaring met het volgen en/of geven van danslessen.
Bewegingsexpressie en dansplezier beleven, zijn helemaal je ding.
Je bent bereid te leren hoe Wadada-danslessen gemaakt en gegeven worden en dit zelf toe
te passen.

Taal
-

Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands.

-

Je hebt interesse voor taalontwikkeling en –didactiek.

Kinderen
-

Je bent positief ingesteld en probeert uit elk kind het beste te halen.
Je hebt voeling met kleuters en kinderen en hebt veel geduld.

Aanbod
Zelfstandige samenwerkingsovereenkomst, bij voorkeur vanaf 9/1/2017, voor het ontwikkelen en
verzorgen van wadada-danslessen.
De overeenkomst omvat geen vast aantal uren wadada-danslessen per week, dit hangt af van de
projectaanvragen van scholen en kan van periode tot periode sterk fluctueren.
Welke projecten jij voor je rekening neemt, op welke dagen deze ingepland worden en hoe de
communicatie met de school verder verloopt, wordt in onderling overleg met de zaakvoerster
bepaald.
Om de overdracht van reeds ingeplande projecten vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat je de
eerste maanden op donderdagen (en eventueel op andere dagen) beschikbaar bent voor wadada.

Kandidaat?
Mail je cv en motivatiebrief voor 10/12/2016 naar info@wadada.be
Je ontvangt sowieso een mail waarin staat of je al dan niet weerhouden wordt.
Kandidaten die weerhouden worden, zullen uitgenodigd worden voor een gesprek op 20 of 22
december.
De samenwerkingsovereenkomst start bij voorkeur in januari 2017.
Voor meer informatie rond deze oproep kan je terecht bij Annelies Steenacker, zaakvoerster, op
0499/30.83.72 of via info@wadada.be

