Wij zijn op zoek naar een leuke gymleerkracht!
Kom jij ons bewegingsonderwijs versterken op de J.C. van der Walschool in
Maarssenbroek?
Wat ga je doen?
Als leerkracht bewegingsonderwijs verzorg je
zelfstandig de gymlessen. De lessen geef je in onze
gymzaal. Sport en spel, alle onderdelen van de
leerlijn laat je aan bod komen in overleg met je
collega leerkracht bewegingsonderwijs. Ook help je
mee met het organiseren van de jaarlijkse
sportdag/koningsspelen.
Als onze vakleerkracht bewegingsonderwijs:
●
●
●
●
●
●
●

Ontwerp je lessen met een gevarieerd aanbod;
Draag je zorg voor een veilige, uitdagende omgeving;
Signaleer je vooruitgang of stagnering bij leerlingen;
Draag je bij aan sportgebonden activiteiten;
Heb je een bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs (ALO of pabo met
bevoegdheid LO);
Kan je een VOG overleggen;
Ben je beschikbaar op de woensdag of een deel van de woensdag;

Wat bieden wij?
Wij bieden een aantrekkelijke functie in een goed samenwerkend team! De aanstelling betreft de
woensdag of een deel van de woensdag. Het salaris bedraagt maximaal € 4.206,- bruto per maand
(salarisschaal L10 van de CAO PO bij een fulltime werkweek). Inschaling is afhankelijk van je
opleiding en ervaring. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op vast
dienstverband.

Wie zijn wij? Hoe werken wij?
Structuur, duidelijkheid en het actief betrekken van leerlingen zijn voor ons belangrijke pijlers. We
willen dat alle kinderen zich fijn voelen op onze basisschool. En dat onze school een omgeving is
waarin zij kúnnen leren. Onze lat ligt hoog maar we zijn tegelijkertijd een enthousiast en hecht team.
Jij bent ook welkom!
Binnen onze school staan 5 thema’s centraal:
o Hoge onderwijskwaliteit;
o Zelfstandigheid;
o Coöperatief leren;
o De Vreedzame school;
o Engels vanaf groep 1;
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Of heb
je vragen hierover? Laat het weten!
Neem contact op met Mette de Koning,
directeur van de J.C. van der Wal via
directie.jcvanderwal@vechtstreekenvenen.nl of
0346-572935. Wie weet tot snel!

