Gezocht: meesterbeweger (v/m)
Onze leerlingen komen, groeien en gaan – onze impact duurt een mensenleven lang.
Daarom gaan wij bij SKOPOS voor topklasse in de klas en in de gymzaal. Onze
organisatie is altijd in beweging. Dus energieke professionals kunnen volop losgaan.
Ben jij die gymdocent die kinderen gezond, goed en met plezier laat bewegen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Gymleerkracht basisonderwijs (v/m)
(0,8 FTE)
De uitdaging
Jouw profiel
Jij bent de “meesterbeweger” die mensen – kinderen en
soms ook volwassenen – op creatieve wijze activeert. Die
inspeelt op de diversiteit en (sport)talenten van onze
leerlingen en hen motorisch naar een hoger niveau brengt.
Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren
van het lesprogramma Lichamelijke Opvoeding. En je geeft
structureel het hele schooljaar gymles. Dus leef je uit op het
verzorgen van meesterlijke gymlessen!
Je werkt bij twee van onze Educatieve Basiscentra: EBC Icarus
en EBC Centrum. Dat betekent dat je lesgeeft aan leerlingen
van diverse groepen van 4 basisscholen.

Wat wij bieden
• Een betekenisvolle functie in een PO-stichting met een
ambitieuze visie, fijne collega’s, veel inhoudelijke
uitdaging en alle ruimte voor groei.
• Beloning volgens schaal L10 cao PO.
• Een aanstelling voor onbepaalde tijd na gebleken
geschikheid in het eerste jaar.
• Een uitgebreid onboardingstraject zodat je goed in de
organisatie landt.
• Alles wat je nodig hebt om je werk goed te doen: laptop,
parttime werken en meer.
• Loopbaanontwikkeling met opleidingen, interne oriëntatie
en actieve begeleiding.
• Extra’s zoals een jaarlijkse feestelijke Dag van de Leraar.

• Je bent gek op sport en spel en vertaalt dit in geweldig
gave gymlessen waar de leerlingen graag naartoe gaan.
• Met jouw moderne kijk op onderwijs, tomeloos
enthousiasme en soepele attitude pas je uitstekend in de
dynamiek van onze onderwijsconcepten. Dit is terug te
zien in je inspirerende, coachende en gedifferentieerde
wijze van lesgeven.
• Je hebt relativeringsvermogen, gevoel voor humor en
kunt respectvol professioneel knokken.
• Je hebt een HBO-opleiding Lichamelijke Opvoeding.
Praktijkervaring is een pré.

Je hebt interesse. Fijn! En nu?
Reageer uiterlijk 24 mei a.s. met jouw overtuigende brief
inclusief cv. Stuur je sollicitatie aan Lambèr Gevers via
l.gevers@skoposschijndel.nl.
Het eerste gesprek vindt plaats op 30 mei a.s. tussen 17.00 en
19.00 uur. Hebben we een klik, dan praten we uitgebreid
verder.
Voor meer informatie zie www.skoposschijndel.nl. Je kunt
ook contact opnemen met Lambèr Gevers, directeur, via
telefoonnummer 073-5430990.
Geen acquisitie naar aanleiding van deze vacature graag.

Alle basisscholen in Schijndel zijn onderdeel van SKOPOS. Wij geloven met heel
ons onderwijshart dat ieder mens meesterlijk kan zijn. Samen met de
kinderopvang en onze andere partners doen onze 200 professionals er alles aan
om ruim 1.800 kinderen een onvergetelijke schooltijd te geven. Onze 7 scholen,
elk met een eigen profiel en onderwijsconcept, vormen 4 Educatieve Basiscentra
waar educatie, opvang en ondersteuning wordt geboden. Zo zit je in Schijndel
altijd goed op school. En zijn we samen meesterlijk – kinderen én grote mensen.

Samen zijn we meesterlijk

