
Vacature Estropov
Schoolcircus Estropov zoekt voor zijn werking

2 circuspedagogen.

Wie zijn wij?

Sinds 1994 organiseert de middelbare Steinerschool De Es haar schoolcircus ESTROPOV.
Alle leerlingen van de school krijgen tijdens wekelijkse oefensessies de kans om zich te bekwamen in
de diverse circustechnieken. Onder leiding van gediplomeerde circusdocenten wordt er geoefend in
drie niveaugroepen. De leerlingen van de 7de en 8ste klas (1ste en 2de middelbaar) leren een aantal
basistechnieken waarna ze bij de gevorderden een specialiteit kiezen. Tijdens het jaar worden er voor
deze laatste groep extra docenten uitgenodigd, zodat alle specialiteiten aan bod kunnen komen.

Estropov wordt ondersteund door een draaggroep die bestaat uit ouders en leerkrachten van De Es.
Samen werken we toe naar een jaarlijkse voorstelling die voorafgegaan wordt door een inleefweek op
locatie. Tijdens die week wordt er intensief aan de voorstelling gewerkt.

Voor het werkjaar 2021-22 zoeken we daarvoor nog 2 circusdocenten die het team mee versterken.
Zij geven les in de middenbouw, 7de en 8ste klas, dus 2 avonden per week (maandag, donderdag of
vrijdag, nog te beslissen), vlak na de schooluren. (15:10 – 17:10).

Profiel:

● Circuspedagoog voor de middenbouw (1ste en 2de middelbaar)
● Je weet creatieve pistes aan te zwengelen
● Je kan de groepsdynamiek voeden met veel aandacht voor

o samenwerking tussen de leerlingen
o fysieke en mentale veiligheid

● Je hebt minstens een basiskennis van:
o jongleren met balletjes & diabolo, eventueel flowerstick
o evenwicht op bal, ton rolla bolla, eventueel eenwieler
o luchttechniek: trapeze / doek/ hoepel
o grondtechniek: speelse op- en afbouw van piramides

● Je hebt kennis van dramatechnieken
● Je hebt ervaring in het circus en/of een circusopleiding gevolgd (BIC, FP,…)
● Je bent (liefst) ook beschikbaar tijdens de week van 16 tot 22 mei (voorstellingen op 20, 21 &

22 mei)
● Je neemt minstens aan 3 draaggroepvergaderingen gedurende het jaar deel (’s avonds)

sollicitatie ten laatste op zondag 29 augustus via: sollicitatie@estropov.be

Meer info op: www.estropov.be
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