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De gymles is voor onze leerlingen écht een uitlaatklep. Werk jij graag met
kleinere groepen en vind je het uitdagend om les te geven aan veel
verschillende nationaliteiten en culturen? Dan ben jij de leraar
bewegingsonderwijs die we zoeken!
Over IKC Wereldwijs
IKC Wereldwijs is een integraal kindcentrum in Hoofddorp en is onderdeel
van Stichting Meer Primair. Bij IKC Wereldwijs werken medewerkers van
onderwijs en opvang intensief met elkaar samen. Wij geloven dat sociale
vaardigheden van kinderen net zo belangrijk zijn als de cognitieve
vaardigheden. Wij benaderen de leerlingen allemaal op dezelfde manier.
Dit zorgt voor rust en regelmaat. Wij omarmen cultuurverschillen en
waarderen de eigenheid van ieder kind. De internationale taalklassen zijn
onderdeel van Wereldwijs. Jouw lessen dragen bij aan het zelfvertrouwen
dat deze kinderen hard nodig hebben.
Als leraar bewegingsonderwijs verzorg je zelfstandig de gymlessen. Dit doe
je in onze gymzaal of bij mooi weer buiten op het veld. Sport en spel, alle
onderdelen van de leerlijn laat je aan bod komen. Je krijgt alle vrijheid om
ideeën tot uitvoering te brengen.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een ALO-diploma op zak
Je werkt graag met basisschoolkinderen van alle leeftijden
Je verzorgt de lessen zelfstandig en met veel enthousiasme
Je houdt van het werken in kleine klassen
Je hebt affiniteit met een kwetsbare doelgroep en wilt graag iets voor
deze kinderen betekenen.
Bij voorkeur werk je 3,5 dag (maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag een halve dag)

Arbeidsvoorwaarden

•
•
•

Een passend salaris
Een tijdelijk contract, waarna we verdere loopbaanmogelijkheden bij
Meer Primair kunnen bespreken
Structurele aandacht en mogelijkheden om deel te nemen aan
lopende scholing voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Geïnteresseerd? We ontmoeten jou graag!
We zijn benieuwd naar jouw ambities en drijfveren! Stuur je cv en motivatie
per mail naar personeel@meerprimair.nl, o.v.v.: 'vacature leraar
bewegingsonderwijs’.
Solliciteren is mogelijk tot 14 juni 2021. De gesprekken vinden plaats op 22
juni onder schooltijd.
Meer weten?
Voor vragen over werken bij Stichting Meer Primair en de
sollicitatieprocedure neem je contact op met het bestuursbureau via 023554 23 51 of via personeel@meerprimair.nl. Voor vragen over de functie
neem je contact op met de waarnemend directeur Ronith Root via 06-82 44
22 82 of r.root@ikcwereldwijs.nl. Kijk ook op www.ikcwereldwijs.nl.

