WIJ ZOEKEN PER DIRECT

VAKLEERKRACHTEN / LIO-ERS
LICHAMELIJKE OPVOEDING
Ben jij deskundig, ondernemend en een flexibele vakleerkracht lichamelijke opvoeding? Ben
jij daarnaast ook nog sociaal, energiek en een echte verbinder? Dan ben jij bij ons aan het
juiste adres. In verband met de groeiende vraag naar vakleerkrachten LO zijn wij op zoek
naar nieuw talent voor onze organisatie.
Ons werkgebied strekt zich uit van o.a. Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Barendrecht,
Ridderkerk tot Dordrecht.

Openstaande functies voor in het basisonderwijs
6 uur per week
Wat ga je doen?
Jij werkt aan het stimuleren van een actieve- en gezonde leefstijl. Met het doel mee te
werken aan een positief opgroeiklimaat waarbij kinderen een zo breed mogelijke leer- en
leefomgeving aangeboden krijgen.
Jij geeft uitvoering aan het bewegingsonderwijs via onze methode (Voel je sterk in je
sportschoenen) die zich richt op de motorische-, sociale- en emotionele ontwikkeling bij
kinderen. Je werkt binnen het domein onderwijs, kinderopvang en mogelijk gemeenten.
Daarnaast kan het zomaar zijn dat je ook actief bent binnen onze initiatieven op het gebied
van onze overige diensten binnen het kader “leertijd verlengend onderwijs” en
summerschools (van organiseren tot uitvoeren).
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Werkzaamheden (o.a.)
●

Zelfstandig geven van bewegingsonderwijs aan kinderen van de basisschool (van
peuters/kleuters tot groep 8);

●

Het ondersteunen/adviseren van leraren bij het geven van beweeglessen of
beweegprogramma´s;

●

Meewerken aan leertijd verlengende activiteiten gericht op de brede ontwikkeling van
kinderen (gericht op het bevordering van sport-, cultuurparticipatie en
talentontwikkeling);

●

Afnemen van beweeg vaardigheidstesten waarmee de verbinding met
combinatiefuncties/buurtsportcoaches wordt gemaakt voor het naschoolse aanbod.

Functie- eisen, competenties en ervaring
●

HBO werk- en/of denkniveau en in het bezit van een (bijna) afgeronde opleiding van
de Academie Lichamelijke Opvoeding (in bezit van lesgeefbevoegdheid). LIO
docenten zijn meer dan welkom;

●

Flexibele instelling;

●

Verbinden, netwerken en als regiepartner optreden is waar jij je 100% fijn bij voelt;

●

Zelfstandig projecten kunnen initiëren, organiseren en uitvoeren op het gebied van
buurt, onderwijs, sport en gezondheid;

●

Organisatorisch vermogen waarbij je altijd uitgaat van het integraal werken;

●

In bezit van een geldig EHBO diploma of bereid deze te halen.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een aantrekkelijk salaris en een afwisselende functie binnen een dynamisch
bedrijf met daarin aandacht voor de kwaliteit en inbreng van het team. Flexibiliteit en zelf
organiseren is bij ons de normaalste zaak van de wereld. Salaris is afhankelijk van opleiding,
kennis en ervaring.

Interesse?
Gebruik maken van deze kans en voldoe je aan onze criteria? Stuur dan je sollicitatie onder
vermelding van S
 ollicitatie Vakleerkracht LO vóór 1
 9 oktober 2018 op naar
doortje@regiekr8.nl.
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Vragen?
Neem voor vragen contact op met Doortje de Boer via doortje@regiekr8.nl of bel naar 06 14
11 67 22.

3/3

