UKELILA is een innovatief muziekeducatieprogramma van vzw Muziek voor Ieder Kind.
UKELILA biedt basisschoolleerlingen vanaf het derde leerjaar de kans om actief muziek te
beleven en in groep een muziekinstrument te leren spelen. Musiceren helpt kinderen
ontplooien. Het stimuleert de intelligentie en creativiteit en bevordert de sociale en
emotionele ontwikkeling.

Vacatures
UKELILA zoekt voor het schooljaar 2016-2017 leraren (m/v) instrument






Viool of altviool
Cello
Slagwerk
Hoorn
Klarinet en saxofoon

(Genk, Halmstraat)
(Genk Halmstraat + Beringen)
(Genk Halmstraat)
(Houthalen + Genk Halmstraat)
(Genk Kolderbos):

2 lesuren per week
2u + 1u
2u
2u + 1u
1u

UKELILA is op zoek naar leraren die vanuit volgende drie grondhoudingen kinderen muzikaal
(instrumentaal/vocaal) willen begeleiden:
-

De begeleider wil op een open, creatieve en authentieke manier artistiek aan de slag
met kinderen, waarvan velen zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden.

-

De begeleider is empathisch en kan het leer- en ontwikkelingsproces van de individuele
leerling begeleiden.

-

De begeleider kan in team leren.

Tijdens de coachings en het werken met de kinderen willen we je begeleiden zodat je sterker
wordt in volgende competenties. Deze bekwaamheden kunnen ook een verrijking zijn voor
je andere praktijk als leraar instrument:
-

De begeleider kan een groep (van ongeveer acht kinderen) inspireren en daarbij het
evenwicht tussen groepsdynamiek en individuele noden bewaken.

-

De begeleider kan een goede balans vinden tussen het werken aan muziekbeleving,
muziekcreatie, samenspel en instrumentaal vakmanschap,.

-

De begeleider kan de essentie benoemen van Ukelila’s benadering van muzikale
ontwikkeling.

Het programma loopt wekelijks (behalve in de schoolvakanties) in volgende scholen:
 Houthalen: VBS Meulenberg, Saviostraat 37: op vrijdag (10:35u – 12:15u)
 Genk Halmstraat: St-Jozefschool + Stippe Stap: op vrijdag (13:25u – 15:05u)
 Genk Kolderbos: Europaschool, Keinkesstraat 19: op dinsdag (10:40u – 11:30u)
 Beringen: VBS De Horizon, Alfred Habetslaan 17, Beringen-Mijn: op woensdag (10:15u11:25u)
Ukelila verricht pionierswerk op muziekpedagogisch vlak. Samenspel primeert boven
techniek. Muzikale passie komt eerst, verfijning volgt later. Er is ruimte voor peerteaching en
na enkele maanden staan de kinderen al op het podium voor publiek (‘learning through
performing’).
Nieuwe Ukelila-docenten krijgen een introductie in deze aanpak door Musica,
Impulscentrum voor muziek. Op afgesproken data wordt coaching voor het hele team
verzorgd door Musica, Impulscentrum voor Muziek.
UKELILA is een langlopend programma dat de leerlingen doorlopen gedurende ca. 3 jaar.
UKELILA loopt in samenwerking met de muziekacademies van Genk en Beringen en lokale
harmonieën en fanfares.

We voorzien een vergoeding voor onze muziekdocenten volgens één van volgende
systemen:
 Ofwel werk je in zelfstandig bijberoep en factureer je aan ons
 Ofwel inschrijving in de lokale basisschool (barema onderwijzer)
 Ofwel een vrijwilligersvergoeding (belastingvrij) en vervoerskosten

Meer info: www.ukelila.be
Geïnteresseerd?


Meld je aan bij Hans Van Regenmortel, artistiek coördinator van Musica Impulscentrum
voor Muziek: Hans.van.Regenmortel@musica.be of gsm +32 486 41 79 45



Meer info over de vergoeding?
Contacteer peter.meeuwissen@ukelila.be of +32 497 58 43 51

