
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben jij deskundig, ondernemend en een flexibele leraarondersteuner bewegingsonderwijs? Wil jij 
kinderen plezier meegeven in bewegen? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres. Wij hopen jou te 
mogen verwelkomen in ons enthousiaste team! 
  
WAT GA JIJ DOEN? 
Jij brengt kinderen in beweging! Je geeft lessen bewegingsonderwijs aan de hand van onze eigen 
beweegmethode. Hierin is jouw bijdrage en expertise welkom. Ons programma is gericht op de motorische en 
sociale ontwikkeling van kinderen. Jij werkt aan het stimuleren van een leven lang sportplezier! 
  
WERKZAAMHEDEN 
● Je biedt coaching en begeleiding aan kinderen binnen het bewegingsonderwijs, gerelateerd aan onze 

onderwijsmethode.  
● Observeren van de beweeg vaardigheid van leerlingen, bedoeld voor het gericht inzetten van het 

beweegprogramma voor de ontwikkeling van kinderen.  
● Wij hebben uren beschikbaar binnen het reguliere basisonderwijs en speciaal basisonderwijs?  
  
EXTRA MOGELIJKE WERKZAAMHEDEN IN OVERLEG 
● Sportlessen aanbieden op de BSO (aansluitend aan je lesdag). 
  
FUNCTIE- EISEN, COMPETENTIES EN ERVARING 
Wij zoeken een leraarondersteuner bewegingsonderwijs welke in het bezit is van een afgeronde opleiding. 
● Klantvriendelijk, flexibel en proactief. 
● In bezit van een geldig EHBO-diploma of bereid deze te halen. 
  
WAT BIEDEN WIJ JOU? 
Je komt werken in een omgeving waar vertrouwen, betrokken en plezier centraal staat. Je gaat met plezier naar 
je werk! Je wordt onderdeel van een hecht team. Je ontvangt een salaris tussen €2.480,- en €3.470,- (afhankelijk 
van ervaring). Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
  
INTERESSE? 
Gebruik maken van deze kans en voldoe je aan onze criteria? Stuur dan je sollicitatie onder vermelding van 
Sollicitatie Leraarondersteuner bewegingsonderwijs naar werken@regiekr8.nl t.a.v. Ilse Groeneweg-Corvers. 
Graag je sollicitatie opsturen voor 9 september 2022. 
  
VRAGEN? 
Neem voor vragen contact op met Ilse Groeneweg Groeneweg, Operationeel Manager Regiekr8 via 06 15 41 34 
40 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag). Benieuwd hoe onze docenten het werken bij Regiekr8 
ervaren? Neem dan contact op met Rowin de Haas, één van onze docenten. Hij is na schooltijd te bereiken op 06 
41 34 24 90. 

15 tot 36 uur 


