
 

 

 

Het team van Xpress, Circle of Talent breidt uit!  
Ben je afgestudeerd als docent aan een kunstvakopleiding en heb 
je zin om structureel aan de slag te gaan in het basisonderwijs?  
Dan zijn we op zoek naar jou! 
 

Wij zijn op zoek naar:  
 

Kunstdocenten primair onderwijs; disciplines muziek, dans, drama 
en beeldende kunst   
 
Wat ga je doen 

• 28 tot 30 weken per schooljaar ga je aan de slag met kunstlessen van 45 minuten in de 
groepen 4, 5, 6 (combinatiegroepen 3-4 of 6-7 komen ook voor); 

• Om je werk lekker afwisselend te houden, geef je lessen op meerdere basisscholen in de 
gemeente Maashorst, dat kan in de klas zijn maar ook als docent KunstKar na school; 

• Samen bereik je meer dan alleen! Om die reden heb je een fijn team van andere 
kunstdocenten om je heen waar je mee samenwerkt; 

• Om jezelf uit te blijven dagen én nieuwe dingen te leren, heb je regelmatig overleg- en 
(bij)scholingsmomenten met het team; 

• Creatieve vrijheid vinden we belangrijk, daarom ontwerp je zelf de kunstlessen. Onze 
richtlijnen helpen je hierbij; 

• Successen moet je vieren! Daarom verzorg en werk je mee aan presentatiemomenten van de 
leerlingen; 

• Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk! Daarom begeleid en inspireer je ook 
groepsleerkrachten; 

• Om het groepsleerkrachten en collega’s uit het team gemakkelijker te maken werk je met een 
digitaal systeem waar lesmaterialen in geplaatst kunnen worden.  

  
Dit ben jij!  

• Een enthousiaste, eigenzinnige professional met een afgeronde kunstvakopleiding. (Heb je 
een docentenopleiding met onderwijsbevoegdheid? Dat is helemaal mooi!); 

• Een bron van inspiratie voor de mensen om je heen en hebt aantoonbare pedagogische en 
didactische vaardigheden; 

• Flexibel, innovatief en ondernemend en kunt goed in teamverband samenwerken; 
• In staat zang te begeleiden met een akkoordinstrument (als muziek jouw basisdiscipline is); 
• Affiniteit met kunstdisciplines als dans, drama, beeldend en muziek en je vindt het geen 

probleem om deze toe te voegen aan jouw eigen basisdiscipline. En heb je deze nog niet 
onder de knie? Dan vind je het geen probleem om hieraan te werken. Er is bij Xpress volop 
coaching mogelijk;   

• Communicatief sterk en in staat het gesprek aan te gaan met een groepsleerkracht/school en 
weet waar nodig verdiepingsvragen te stellen; 

• Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het primair onderwijs zoals bijvoorbeeld: CmK, 
IPC, 21st century skills; 



 

 

 
 
 
 
Over Xpress, Circle of Talent 
Xpress, Circle of Talent wakkert creativiteit aan in kinderen. Wij geven professioneel kunstonderwijs 
op basisscholen. Structureel, dus niet erbij of af en toe. Daar is het te belangrijk voor. We planten een 
zaadje en doen dat op een geweldig leuke manier. We gaan verbeelden en verwonderen. We gaan 
werelden creëren en kinderen leren wat kunst is, dat het je raakt en waarom dat zo belangrijk is. Want 
wij geloven dat als je creativiteit en talent aanwakkert, je enthousiasme en plezier aanwakkert. En dát 
vuurtje blijft de rest van je leven branden! 
  
Xpress wordt door Kunst & Co en De Pul georganiseerd en is onderdeel van Circle of Talent Brabant. 
Circle of Talent vindt haar oorsprong in CHV Academy, een initiatief van Phoenix Cultuur uit de 
gemeente Meierijstad. Circle of Talent Brabant bestaat naast CHV Academy en Xpress uit CKE 
Eindhoven, Kunstlokaal Gemert-Bakel, CultuurCompaan uit Roosendaal en Kunstencentrum 
Waalwijk. Gezamenlijk hebben we de ambitie om in de eigen gemeenschap, met lokale partners, een 
coöperatieve Circle of Talent te creëren. Op deze manier willen we een belangrijke bijdrage leveren 
aan talent- en creativiteitsontwikkeling in onze eigen gemeenschap en vervolgens in heel Brabant.  
  
Informatie en procedure 
Ben je enthousiast over deze functie en wil je solliciteren? Stuur je motivatie en cv naar 
astrid@xpress.nu Voor meer informatie over Xpress zie: www.xpress.nu. Voor meer informatie of 
vragen over de vacature kun je contact opnemen met Astrid Radoes. Op maandag t/m donderdag te 
bereiken via nummer 0413-262285 of via nummer 06-30134239. Het geven van een proefles voor 
groep 4,5,6 behoort tot de procedure. We hopen snel van je te horen! 
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