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Functienaam
Hands-on stagiaire voor De kleiKAR
Intro
Ben jij gefascineerd door klei en keramiek? Zoek je met creativiteit graag de grenzen op in de
mogelijkheden van het materiaal? Wil je dit vertalen in vakoverstijgende kunsteducatie? En kun je er
enthousiast over vertellen in de klas? made by: GUUZ zoekt een gedreven stagiaire met een
keramiekhart voor het door ontwikkelen en lesgeven met De kleiKAR .
Inhoud
De kleiKAR brengt de mogelijkheden van klei tot leven en boort de creativiteit van kinderen aan.
Kinderen leren over de geschiedenis en het gebruik van keramiek. Ze voelen de klei, experimenteren
ermee en gaan zelf op ontdekking. De kleiKAR zit vol met bijzondere opdrachten, die verwondering
en verbeelding aanmoedigen.
De kleiKAR is ontwikkeld voor groep 4 t/m groep 7. De kleiKAR wordt ingezet in zowel BO en SO. Het
schakelen tussen verschillende onderwijsvormen maakt geen één les hetzelfde en houdt het
uitdagend.
Functie eisen
• Zelfstandig werken/ initiatiefrijk
• Communicatief/samenwerken
• Zorgvuldig
• Leergierig/nieuwsgierig
• Flexibel/Creatief
• Aanpassingsvermogen/anticiperen
• Affiniteit met klei/keramiek is een pré
Werkzaamheden
• Meedraaien in de lessen van De kleiKAR in het BO en SO
• Ontwikkelen en proefdraaien met uitbreiding van De kleiKAR met nieuwe opdrachten.
• Meehelpen met praktische zaken van De kleiKAR (controleren van de leskisten en De
kleiKAR, en wegbrengen van de leskisten)
Atelier made by: GUUZ
made by: GUUZ vernieuwt het oude ambacht ’pottenbakken’. Guusje doet dit met moderne
ontwerpen, met creatieve uitnodigende keramiekcursussen en met vakoverstijgende educatie voor

het primaire onderwijs. Door het aanbieden van de juiste kaders daagt made by: GUUZ uit tot
ontdekken en creëren. Durven experimenteren brengt je verder. Het leidt tot nieuwe ervaringen,
inzichten, ideeën en innovatie. Made by: GUUZ verwondert en prikkelt alle leeftijden.
Werksfeer
In het atelier hangt een positieve en uitdagende werksfeer. Geen idee is te gek om over te sparren.
Samen zoeken we oplossingen/alternatieven voor de beren op de weg. Lijntjes zijn kort, dus er kan in
situaties snel geschakeld worden. Er is voldoende ruimte om te experimenteren en nieuwe ideeën
vorm te geven. Vervelende klussen worden samen aangepakt.
Kortom een plek met afwisselende en dynamische werkzaamheden binnen klei, keramiek en
kunsteducatie.
Nieuwsgierig
Voor meer informatie over made by: GUUZ en De kleiKAR kijk op www.madebyguuz.com
Interesse in deze uitdagende stage? Stuur je motivatiebrief en CV naar info@madebyguuz.com
De stageopdracht wordt aan de hand van de persoonlijke leerdoelen verder gespecificeerd na een
meeloopdag.
Periode en werkdagen in overleg. Evenals de vergoeding.

