
Vacature Docent Drama (0,4 fte) Praktijkonderwijs 

Functietitel Docent Drama


Datum online: 15-09-2021


Sluitingsdatum: 01-10-2021 

Met ingang van: per direct


Dienstverband: tijdelijk met uitzicht op vast


FTE: 0,4 bij voorkeur maandag en dinsdag


Omschrijving: GSG Het Segment is op zoek naar een enthousiaste docent Drama (0,4 fte) 	
	 	 	 die gaat lesgeven in de onderbouw van het praktijkonderwijs. 


Waar kom je te werken? 
GSG Het Segment is een school voor praktijkonderwijs met 370 leerlingen, gevestigd in Gouda. 
Onze leerlingen (12 t/m 18 jaar) zijn gebaat bij praktisch onderwijs. Het onderwijs op onze school 
wordt gekenmerkt door kleine klassen en intensieve persoonlijke begeleiding. Onze leerlingen 
hebben moeite met leren uit boeken en online, zij leren vooral in de praktijk door te doen. Het 
praktijkonderwijs richt zich op de thema’s wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Het 
doel is leerlingen zo goed en zelfstandig mogelijk te laten functioneren binnen de school en in de 
maatschappij. 


Jouw verantwoordelijkheden: 
- Je geeft lessen drama aan groepen van 9 leerlingen, passend bij hun niveau en 

ondersteuningsbehoefte

- Je bent verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van een veilig en gezond 

pedagogisch klimaat

- Je hebt in je lessen aandacht voor het psychosociaal en emotioneel welbevinden van leerlingen

- Je hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, en werkt daarbij zowel 

productgericht als procesgericht

- Je ontwerpt en ontwikkelt in samenspraak met collega’s de lesinhoud 




Jouw functie-eisen: 
- Je beschikt over een relevante afgeronde lerarenopleiding

- Je straalt je passie voor drama, toneel en theater uit naar leerlingen

- Je hebt affiniteit met en bent in staat om met leerlingen om te gaan met onder andere ADHD, 

ADD, autisme

- Je hebt bij voorkeur ervaring in lesgeven binnen het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs

- Je biedt structuur en bent duidelijk in woord en uitvoering

- Je bent flexibel en weet met geduld en humor leerlingen op een positieve manier te benaderen

- Affiniteit met andere kunstdisciplines is een pré


Wat wij te bieden hebben: 
- Een uitdagende baan, collegialiteit en een prettige werksfeer

- Een dynamische vorm van onderwijs in een modern gebouw

- Inschaling LB


Wil je meer weten? 
Meer informatie over onze school vind je op www.segmentgouda.nl

Inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij: 

- Arian Koops (directeur) atmkoops@segmentgouda.nl 

- Bart Verbeek (docent CKV) bverbeek@segmentgouda.nl


Reageren 
Ben je enthousiast geworden en zie jij jezelf werken op onze school? Stuur dan je motivatiebrief 
en CV per mail naar atmkoops@segmentgouda.nl 

Je kunt reageren t/m 1 oktober. Geschikte kandidaten worden persoonlijk gebeld om in overleg 
een afspraak te maken voor een gesprek.


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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