VACATURE
Portefeuille Autour de Corso
Coördinator Leskisten CorZieZo Basisonderwijs
Portefeuille Autour de Corso
Autour de Corso draagt zorg voor alle publieksgerichte activiteiten die rond de
corsostoet en de corsotentoonstelling plaatsvinden. Daarnaast is de portefeuille
verantwoordelijk voor het organiseren van alle publieks- en medewerkersgerichte
activiteiten die door het jaar heen plaatsvinden, inclusief het Kindercorso en het
organiseren van een onafhankelijke jurering door vakjury en publiek.
De portefeuille houdt zich bezig met taken op de volgende werkgebieden: organisatie
kindercorso, inrichten en programmeren van sfeerpleinen (m.u.v. horecagedeelte),
jaarmarkt, publieksvermaak, stimuleren van de creatieve ontwikkeling van het totale
evenement, borging van de corsocultuur binnen de Zundertse gemeenschap, corso
gerelateerde activiteiten georganiseerd door Corso Zundert, jureringen en
prijsuitreikingen, relatiebeheer buitenbuurten, vrijwilligersactiviteiten en
fondsenwerving.

Werkgroep Educatie
De leskisten CorZieZo vallen onder de werkgroep educatie. De werkgroep educatie
bestaat momenteel uit twee onderdelen: CorZieZo en de Corso Academie, deze
werken los van elkaar. De leskisten van CorZieZo zijn er voor de basisschool en voor
de peuteropvang. Daarnaast bestaat er een algemene educatieve website met
corso-gerelateerd materiaal, die ook buiten de gemeente Zundert gebruikt kan
worden in het basisonderwijs.

Functieomschrijving
Als coördinator CorZieZo leskisten basisonderwijs ben je ervoor verantwoordelijk dat
een kwalitatief lespakket wordt aangeboden aan de basisscholen in de gemeente
Zundert en in Schijf. Je zorgt ervoor dat alle benodigde materialen compleet zijn en
dat de leskisten op de scholen terecht komen. Daarnaast zorg je ervoor dat digitale
materialen beschikbaar zijn, de materialen geactualiseerd blijven en ontwikkel je zo
nu en dan nieuw lesmateriaal. Dit hoef je niet alleen te doen, met name het
ontwikkelen van nieuw lesmateriaal wordt bij voorkeur gedaan door een groep.
Tevens ben je contactpersoon voor de scholen bij vragen.

Tijdbelasting
Voor CorZieZo zijn geen vaste overlegmomenten, deze worden ingepland als daar
behoefte aan is.
Rond de start van het schooljaar controleer je de pakketten, zet je ze klaar en zorg je
ervoor dat ze op de scholen terecht komen.

Interesse?
Is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou? Of wil je vrijblijvend meer informatie? Neem
dan contact op met Josefien Renne, portefeuillehouder Autour de Corso:
josefien.renne@corsozundert.nl | +31 (0)6 53 43 87 37

