Wil jij bijdragen aan het professionaliseren van het bewegingsonderwijs?
Wij geloven dat een actieve en gezonde leefstijl bijdraagt aan de vitaliteit en het geluk van mensen. Een
samenleving waarin iedereen meedoet door sport en bewegen motiveert en inspireert ons. Zoveel mogelijk
mensen in beweging krijgen en aanzetten tot een gezonde leefstijl. Dat is waar Spurd zich voor inzet.
Spurd zoekt van 23 oktober tot en met 16 december 2020 i.v.m. vervanging een

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
(15 uur per week op dinsdag en woensdag) voor een school in de wijk Wheermolen
Samen met het team vakleerkrachten van Spurd zorg jij ervoor dat alle kinderen van het basisonderwijs in
Purmerend kwalitatief goed bewegingsonderwijs krijgen. De lessen bewegingsonderwijs aan de groepen 1
t/m 8 laten de kinderen veel, veelzijdig en beter bewegen. Peutergym kan ook onder jouw taken vallen.
Je taak als vakleerkracht van Spurd is het verzorgen van het bewegingsonderwijs. Daarnaast denk je mee in
mogelijkheden om het bewegen in en rondom jouw school vorm te geven. Jij bent de beweegspecialist
van jouw school.
Spurd ondersteunt de vakleerkrachten van Spurd op het gebied van scholing en training. Samen met de
vakgroep volg jij de nieuwste ontwikkelingen. Overleg en kennis delen maakt ons team sterk en betrokken.
Jij…
9
9
9
9

Hebt een afgeronde ALO-opleiding
bent in het bezit van een EHBO-diploma of
bereid deze te halen
bent in het bezit van een MRT-diploma of
bereid deze te halen
bent een echte teamplayer.

Wij…
•
•
•
•

bieden een afwisselende functie in een
dynamische en sportieve omgeving;
bieden je de ruimte om je verder te
ontwikkelen zowel vakinhoudelijk als op
persoonlijk gebied;
hanteren de cao zwembaden;
bieden een goed salaris van min.
€ 2.945,- en max. € 3.955,- (o.b.v. 38 uur,
schaal 8/9) en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Denk jij dat jij een bijdrage kan leveren aan een jonge en enthousiaste vakgroep bewegingsonderwijs, dan
is deze functie misschien wel iets voor jou.
Interesse?
Ben je na het lezen enthousiast geraakt en ben jij de ideale kandidaat voor deze functie? Solliciteer dan
direct! Je kan jouw motivatie en CV mailen naar sollicitatie@spurd.nl. We streven ernaar de gesprekken z.s.m.
in te plannen. Wil je graag meer weten over de functie of heb je vragen over de procedure? Dan kun je
contact opnemen met Lisette Bakker, hoofd Bewegingsonderwijs op 06- 36545511 of mail naar
L.bakker@spurd.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een
interne kandidaat.

