Vacture

Kunstenaar KunstKnaller
(activiteiten voor kinderen van 2-6 jaar)
Functie:
Vrijwilliger
Algemene informatie:
Kind zijn is ontdekken, leren en ontmoeten. Kindcentrum de Ontdekking biedt -in samenwerking met
verschillende partners- een uitdagende leeromgeving voor kinderen van 0-13 jaar. Het doel is een
optimale en brede ontwikkeling van alle kinderen. Naast het leren lezen, schrijven en rekenen wil het
team ieder kind een beetje slimmer, handiger, verantwoordelijker, vrijer, creatiever en
nieuwsgieriger maken.
De Ontdekking heeft gekozen voor een profiel op natuur, buurt en cultuur. Vanuit dat profiel wordt
deze vacature aangeboden.
Waar ga je werken?
Binnen het gebouw van KC de Ontdekking zijn verschillende culturele ruimten gecreëerd. In de

KunstKnaller vinden de beeldende activiteiten plaats. De ruimte is ingericht als atelier en deels ook
als museum te gebruiken. Er zijn werktafels, schildersezels, een keukenblok en kasten vol met
materiaal om kunst mee te maken. Er hangt een TV-scherm zodat we samen met de kinderen ook
naar kunstuitingen van kunstenaars kunnen kijken of terug kunnen kijken op de activiteiten of het
werk uit een vorige activiteit.
In de KunstKnaller werken we aan de culturele competenties door samen te kijken naar kunst,
plannen te maken voor eigen creaties, constructies uit te proberen en materialen, gereedschappen
en technieken uit te proberen. Aan het eind van de activiteit(en), maar zeker ook gedurende het
proces is er volop ruimte voor reflectie.
Wat ga je doen?
 Zelfstandig beeldende activiteiten voor kinderen van 2-6 jaar voorbereiden en uitvoeren.
- Óf met kleine groepjes (max. 6 kinderen)
- Óf met een hele groep (dan is altijd de groepsleerkracht ook aanwezig)
 Werken vanuit de visie op Kunst- en Cultuureducatie van de Ontdekking. Zie de website voor
meer informatie of vraag ernaar bij de cultuurcoördinator: Olga van Miert
(o.vanmiert@ontdekking.net)
 Het beeldend proces van de kinderen in beeld brengen voor in hun portfolio.
Wat verwachten we van je?
 Plezier in het werken met kinderen.
 Flexibiliteit, zelfstandigheid en enthousiasme.





Afspraken nakomen
Ondersteunen van de visie van de organisatie en meewerken aan het realiseren van het doel:
werken aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Wat maakt het werk de moeite waard?
 Je werkt in een eigentijdse, bruisende organisatie met meerdere vrijwilligers.
 Een omgeving waarin je je ‘thuis’ mag voelen.
 Jaarlijkse vrijwilligersavond.
 ‘Natuurlijk’ blije en trotse kindergezichten.
Wanneer?
Maandag of dinsdag van 8.00 tot 15.00 (korter kan ook).
Fijn als je om in te werken eerst een aantal keer mee komt doen op de woensdag of donderdag.
Interesse? Stuur een mail met je motivatie naar vrijwilligers@ontdekking.net

