vacature: vakdocent bewegingsonderwijs

Coöperatie Sportimpuls.nl
zoekt

Sport en beweegleider bewegingsonderwijs
De coöperatie Sportimpuls installeert en faciliteert vakdocenten bewegingsonderwijs, sport-pedagogisch medewerkers en
sporttrainers in opdracht van scholen, buitenschoolse opvang en sportaanbieders.
Wij zoeken
Meerdere allround docenten bewegingsonderwijs PO, die ;
•
Kinderen leren bewegen en samen spelen in de gymzaal en op het schoolplein.
•
Werken met een vakwerkplan en een beweegregisseur zijn voor de school;
•
Binnen een team een actieve gezonde leefwijze van kinderen willen stimuleren;
•
Een sportieve en gemotiveerde instelling hebben om kinderen plezier te laten beleven aan activiteiten;
•
Daadkrachtig en in staat zijn een prettig pedagogisch klimaat te realiseren;
•
Pro actief en flexibel zijn.
Opleidingseisen docent bewegingsonderwijs:
•
ROC/CIOS opleiding (Sport en bewegen, met relevant uitstroomprofiel niveau 4)
Er wordt tijdens de gymlessen gewerkt onder supervisie
Werkzaamheden
•
Je krijgt een takenpakket waarbij je zowel tijdens als buiten de gymlessen ook invulling geeft aan buitenspelen,
motorische ontwikkeling, pedagogische opvoeding met Sportkanjers, schoolsportkennismaking en gezonde leefstijl.
We bieden:
•
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, scholing en ondersteuning om de functie in volle breedte te kunnen uitvoeren
•
Een combinatie van werkzaamheden die past bij jouw kwaliteiten, interesse en beschikbaarheid
•
Een passende vergoeding
•
Keuze voor een loondienstbetrekking of een overeenkomst tot opdracht voor zelfstandigen
Wij zoeken op korte termijn vakdocenten voor de volgende opdrachten
Waar:

Kenmerk: Tijden:

Uren/week

Driebergen

D1

vrijdag 8:30-11:30 gymles + 11:30-12:30 buitenspelen begeleiden

4

Driebergen

D2

woensdag en vrijdag 1,5 uur. Tijden in overleg vast te stellen

3

Maandag 12:45-13:45/ Dinsdag 13:00-14:00

2

Amerongen D3

Waar:

Kenmerk: Tijden:

Uren/week

Zeewolde

ZW1

Maandag 13:15-14:15

1

Zeewolde

ZW2

Donderdag 13:15-15:15

2

Zeewolde

ZW3

maandag 08.45-09.45 /Vrijdag 08.45-09.45

2

Waar:

Kenmerk: Tijden:

Uren/week

Zeist

Z1

5,75

Maandag 12:45-14:45/ Dinsdag 8:30-12:15

Contact:
Interesse? Stuur dan een emailbericht met CV naar;
Jesse van ‘t Westeinde: jesse@cooperatiesportimpuls.nl
Vragen: Bel 06-48268049
Website: www.cooperatiesportimpuls.nl

