WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

VAKLEERKRACHT
LICHAMELIJKE OPVOEDING
6 tot 14 uur p/w
Dit voor de regio’s Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Rotterdam.
Ben jij deskundig, ondernemend en een flexibele vakleerkracht lichamelijke opvoeding? Ben jij
sociaal, energiek en een echte verbinder? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres.
In verband met de groeiende vraag naar vakleerkrachten lichamelijke opvoeding zijn wij op zoek naar
nieuw talent voor onze organisatie en natuurlijk vooral voor alle kinderen.
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Wat ga jij doen?
Jij brengt kinderen in beweging! Jij geeft uitvoering aan het bewegingsonderwijs via ons
onderwijsprogramma. Ons programma is gericht op de motorische- en sociale ontwikkeling van
kinderen. Jij werkt aan het stimuleren van een actieve- en gezonde leefstijl. Op deze manier zorgen
wij dat kinderen een brede leer- en leefomgeving krijgen aangeboden.
Werkzaamheden (o.a.)
●

Zelfstandig bewegingsonderwijs geven aan basisschoolleerlingen (groep 1 t/m 8);

●

Het ondersteunen/adviseren van directeur en leerkracht bij het geven van beweeglessen of
beweegprogramma´s en bij het beweegbeleid op school;

●

Afnemen van beweeg-vaardigheidstesten bedoeld voor het gericht inzetten van het
beweegprogramma;

Extra mogelijke werkzaamheden in overleg
●

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

●

Organiseren van diverse onderwijsprojecten (als eventmanager) zoals Koningsspelen,
sponsorloop, sportdagen/clinics of bijvoorbeeld een event als de avondvierdaagse.

Functie- eisen, competenties en ervaring
●

Wij zoeken een docent in het bezit van een afgeronde opleiding aan de Academie
Lichamelijke Opvoeding (of PABO opleiding met een bevoegdheid voor bewegingsonderwijs).

●

Nog in opleiding? Als leraar in opleiding (LIO) aan de Academie Lichamelijke Opvoeding ben
je ook van harte welkom.

●

Klantvriendelijk, flexibel en proactief;

●

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 met daarin de gewenste uren en regio t.a.v. Ilse

Groeneweg-Corvers vóór 1
 juli 2020 op naar werken@regiekr8.nl.
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Vragen?
Neem voor vragen contact op met mevr. I. Groeneweg - Corvers Operationeel Manager Regiekr8 via
06 15 41 34 40 (bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag).
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