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Heb jij een passie voor sporten en werk je graag met kinderen? Wij zijn op zoek naar een
vakleerkracht bewegingsonderwijs in combinatie met het werk op de groep bij SNO. De combinatie
van deze functies maakt het mogelijk om jou een fulltime baan te bieden die zeer uitdagend is, goed
betaald en leuk afwisselend is.
Inmiddels verzorgen wij op 22 basisscholen in de omgeving het bewegingsonderwijs. Dit doen wij via
een mooie non-profit en detacheringsconstructie. Het team voor bewegingsonderwijs telt 8
vakleerkrachten en 4 afgestudeerde niv. 4 sport en beweegleiders. Een top team! Door de succesvolle
en duurzame samenwerking met het onderwijs is er de laatste tijd meer vraag ontstaan binnen de
stichting waar wij het bewegingsonderwijs voor organiseren. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een
enthousiaste gymleerkracht die ons team versterkt.
Afgelopen schooljaar hebben wij een sterk vakinhoudelijk werkplan vormgegeven samen met
verschillende partners, waaronder uiteraard het onderwijs. Start jij met ons dit mooie plan?
Je hebt kennis opgedaan tijdens je opleiding tot docent Lichamelijke Opvoeding en weet dit toe te
passen in de praktijk. Je laat leerlingen kennismaken met het spel, helpt ze met het verbeteren van
hun motoriek en gaat de diepte in tijdens de lessen. Het geven van lichamelijke opvoeding is natuurlijk
leuk, maar in deze tijd wellicht belangrijker dan ooit tevoren. Als gymdocent weet jij hoe je je lessen
gevarieerd inricht en een veilige omgeving creëert, zodat de leerlingen de ruimte hebben om vrij te
zijn en kennis te maken met verschillende vormen van beweging.
De werkzaamheden als gymdocent kan je combineren met een functie bij onze Sportieve Naschoolse
Opvang (SNO). Wij zijn een buitenschoolse opvang waar sport, spel, samenwerken en plezier voorop
staan. Je werkt in de middag (na de gymlessen) dan ook als sportief pedagogisch medewerker bij SNO.
Hier zetten we jou in je kracht als vakleerkracht LO. Een mooie combinatiefunctie dus!
Wat verwachten we van jou
 Je bent in het bezit van een opleiding ALO of CALO;
 Je biedt onze kinderen veiligheid, structuur en draagt zorg voor een mooie ontwikkeling;
 Je hebt natuurlijk overwicht, bent in staat individueel verbinding te maken en zo snel duidelijk
te krijgen wat elk kind nodig heeft;
 Je bent sportief, verantwoordelijk en hebt veel energie om de kinderen een leuke dag te
bezorgen.
Wat kun je van ons verwachten
 Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
 24 tot 28 uur contract conform CAO Primair onderwijs;
 10 tot 16 uur contract conform CAO kinderopvang ingeschaald op HBO niveau;
 Een prettige en toegankelijke werksfeer in een jong en enthousiast team waar samenwerking
voorop staat;
 Werken voor een sterke en maatschappelijk betrokken organisatie, vol in ontwikkeling;
 Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen;
 Regelmatig sportieve uitjes en gezellige borrels.
Enthousiast geworden? Mail je motivatie dan naar info@snoleusden.nl.
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