
 

 

  

Per 1 september 2020 zijn de besturen stichting Prokind scholengroep en VCPO Spijkenisse op zoek 

een naar een 

Parttime vakleerkracht gym (m/v) 
1 tot 1,5 dag per week  

Vind jij het een uitdaging om kinderen beter te leren bewegen en sporten?  Dan is deze vacature  

voor onze basisscholen in Spijkenisse echt iets voor jou! 

Wat ga je doen?   

Als vakleerkracht geef je gymlessen aan groepen in de onder-, midden- en bovenbouw. 

Je bereidt je lessen goed voor, voert deze zelfstandig uit en evalueert de opzet. Je zorgt hierbij voor 

een doorlopende leerlijn ten aanzien van sport en beweging. Tijdens de les help en stimuleer je de 

leerlingen bij het uitvoeren van oefeningen. En bovenal maak je hen enthousiast voor sport en 

bewegen in de breedste zin van het woord!    

Waar ben je goed in?  

Jij bent goed in staat om je werk zelf te plannen en af te stemmen met de scholen. Je weet goed hoe 

je leerlingen kunt uitdagen en typeert jezelf als een echte aanpakker met een talent voor 

organiseren. Je kunt snel schakelen met diverse doelgroepen (leerlingen, leerkrachten en ouders) 

waarmee je te maken krijgt en weet probleemsituaties doortastend op te lossen. Ook kun je 

uitstekend zelfstandig werken én in teamverband functioneren.    

Het profiel  

Wij zoeken kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:  

 Je bent in het bezit van een ALO-diploma;  

 Je beschikt over goede pedagogische en didactische vaardigheden 

 Je bent enthousiast en weet leerlingen te stimuleren en te motiveren 

Wij bieden 

Naast leuke collega’s en een zeer afwisselende baan met ruimte voor creativiteit, bieden wij een 

marktconform salaris conform de CAO PO.  

Enthousiast geworden?  

Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren! Je motivatiebrief en curriculum vitae kun je 

sturen naar Emma Mastenbroek, hrm-adviseur via e.mastenbroek@prokind-scholengroep.nl. 

Voor meer informatie kun je ook contact met haar opnemen: 06 12 45 58 16. 
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