Docent Sport en Bewegen
Vind jij het ook belangrijk dat leerlingen tussen hun lessen door voldoende beweging krijgen? Gaan
sport en plezier volgens jou heel goed samen en kun jij dit goed overbrengen op kinderen? Heb jij je
Sport en Bewegen diploma op zak? Dan zij wij op zoek naar jou!
Reageer dan direct op deze vacature!
Verschillende basisscholen in Den Haag e.o. zoeken sportieve juffen en meesters om hun leerlingen
actief te laten bewegen tijdens de tussenschoolse opvang. In teamverband zorg jij voor een
gevarieerd aanbod met voldoende uitdaging voor alle leerlingen.
Het is jouw doel om de leerlingen met een voldaan gevoel weer terug naar hun klas te laten gaan na
de lunchpauze, zodat zij weer vol frisse moed de lessen kunnen volgen bij hun leerkracht.
Je motiveert je leerlingen om hun talent in te zetten en stimuleert ze om op de juiste manier met
elkaar samen te werken en te communiceren. En je helpt de sociale en culturele vaardigheden van je
leerlingen te ontwikkelen.
Voor deze lessen gericht op talentontwikkeling, op verschillende scholen in Den Haag e.o. , zijn wij op
zoek een gemotiveerde docent die veel van deze competenties in zichzelf herken en dit bij de
leerlingen omhoog kunnen halen.
Functie‐eisen
‐ Je bent in het bezit van een MBO sport en bewegen diploma of
een afgeronde hbo‐opleiding, bij voorkeur ALO;
‐ affiniteit hebben met de één van de volgende vakken: handboogschieten, klimmen, streetsurfing,
freerunning is een pré.
‐ Je hebt ervaring binnen het onderwijs;
‐ Je hebt een sportieve en gemotiveerde instelling;
‐ Je bent kindgericht en weet conflicten op te lossen;
‐ Je vindt het fijn om samen te werken.
Arbeidsvoorwaarden
– Afwisseling in leuke, leerzame workshops;
– Kosten voor het reizen gemaakt? Deze kun je bij ons na 30km per dag declareren. Voor elke
kilometer hierboven, zal een vergoeding van €0,19 per gereden kilometer tot maximaal 50 kilometer
per dag worden betaald. Je eventuele parkeerkosten kunnen geheel gedeclareerd worden.
– Op basis van je ervaring en diploma’s bieden we je een goed salaris;

Edutainment! Compleet! Zonder Zorgen...
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