
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Basisschool De Nijepoort in Groenekan zoekt een enthousiaste, sportieve en
vakbekwame leerkracht bewegingsonderwijs (0,4 fte). Je gaat gymles geven aan zo’n
120 leerlingen van groep 3 t/m groep 8, waarbij je het plezier van bewegen
overbrengt en hen begeleidt in het leren bewegen. De kinderen hebben twee keer per
week een blok van 45 minuten gymles van jou.

Je bent:
- een (eventueel bijna afgestudeerde) vakleerkracht bewegingsonderwijs (ALO)

óf
- vakspecialist (leerkracht met bevoegdheid bewegingsonderwijs)
- 2 dagen (16 uur) per week beschikbaar, bij voorkeur op dinsdag en donderdag

(in overleg aanpassing mogelijk).
- het liefst beschikbaar per 1 mei 2023 (in overleg aanpassing mogelijk).

We bieden je:
- een baan voor 0,4 fte (16 uur in de week).
- een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
- inschaling voor deze functie in LB, binnen de CAO primair onderwijs.
- ruimte voor eigen creativiteit en ontwikkeling leerlijnen bewegingsonderwijs.
- een gymzaal met ruim voldoende en kwalitatief goede materialen.
- de kans om deel uit te gaan maken van een fantastisch team op een fijne en

kwalitatief goede school met ambitie.

Over ons:
Je komt te werken op een eigentijdse, kleinschalige basisschool in het mooie
Groenekan, onder de rook van Utrecht. Onze leerlingen komen voornamelijk uit het
dorp, maar ook uit omliggende dorpen en uit Utrecht. Er is een hecht team met
aandacht voor alle leerlingen. Ons motto is: “de leerling aan het roer”. We willen
kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot een zelfredzame en zelfstandige
volwassene.

Enthousiast geworden? We gaan graag met je in gesprek om te kijken of jij onze
nieuwe collega kan/wil worden. Bel voor meer informatie naar 0346-211944, of stuur
een e-mail met motivatie en CV naar rkapitein@nijepoort.nl t.a.v. Robbert Kapitein.
Neem ook even een kijkje op onze website: www.nijepoort.nl.

http://www.nijepoort.nl

