
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles wat jij doet dat doe jij vanuit VERTROUWEN, PLEZIER & 
BETROKKENHEID. Jij werkt vanuit passie aan het 
beweegplezier en de sociale- en motorische ontwikkeling van 
kinderen binnen het basisonderwijs. Ben jij deskundig, 
ondernemend en een flexibele invalkracht voor het 
bewegingsonderwijs binnen onze invalpool?  
 
WAT GA JIJ DOEN? 
Jij brengt kinderen in beweging! Jij vervangt de gymdocent van Regiekr8 en helpt op deze wijze mee aan de 
continuïteit van onze maatschappelijke werkzaamheden.  
  
WERKZAAMHEDEN 
● Jij geeft onder de verantwoordelijkheid van de betreffende school zelfstandig invulling aan het 

bewegingsonderwijs vanuit jouw eigen kwaliteit en specialiteit (vanuit themalessen of clinics). 
  
FUNCTIE- EISEN, COMPETENTIES EN ERVARING 
Wij zoeken invaldocenten met een achtergrond op het gebied van sport, bewegen, sociale vorming, weerbaarheid 
of bewegingsonderwijs. Jij bent klantvriendelijk, flexibel en proactief. Jij bent in het bezit van een EHBO-diploma. 
 
BIJ WIE KOM JE TE WERKEN 
Jij komt te werken bij Regiekr8. Wij zijn sinds 2010 een kennis- en ondersteunende organisatie van het 
basisonderwijs op het gebied van bewegen en bewegingsonderwijs. Wij werken aan een gezonde leer- en 
leefomgeving waarin aandacht is voor sport, bewegen, sociale vorming en talentontwikkeling. Wij werken vanuit 
ons maatschappelijke hart en wij voelen ons een duurzame partner van het basisonderwijs.  
  
WAT BIEDEN WIJ JOU? 
Je komt werken in een omgeving waar vertrouwen, betrokken en plezier centraal staat. Je gaat met plezier naar 
een invalvraag en bent flexibel genoeg om ook in de ochtend vroeg direct op te pakken.  
Je wordt onderdeel van een hecht team, want ook jij werkt mee aan onze maatschappelijke missie!  

● Je ontvangt een 0-uren contract op basis van een salaris tussen de €2.480,- en €4.366,- (afhankelijk 
van ervaring). Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

● ZZPer? Reageer dan ook, we bieden aantrekkelijke voorwaarden.  
● Reiskosten op basis van €0,21 cent p/km. 

  
Wees welkom! 
Gebruik maken van deze kans en voldoe je aan onze criteria? Stuur dan je sollicitatie onder vermelding van 
‘Sollicitatie Invalkracht Bewegingsonderwijs’ naar werken@regiekr8.nl t.a.v. Ilse Groeneweg.  
  
VRAGEN? 
Neem voor vragen contact op met Ilse Groeneweg, Operationeel Manager Regiekr8 via 06 15 41 34 40 
(bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).  
 

Oproepbasis 


