Vacature
Plateau Integrale Kindcentra
Assen zoekt een:

Vakleerkracht
Bewegingsonderwijs
Speciaal basisonderwijs
Kindcentrum De Meander
En nodigt belangstellenden uit te reageren.
Sluitingsdatum: 10 mei 2021
Kindcentrum De Meander (SBO) in Assen is m.i.v.
01-08-2021 op zoek naar een ervaren en
enthousiaste vakleerkracht bewegingsonderwijs.
De vacature ontstaat i.v.m. pensionering van onze
huidige vakleerkracht. Het team bestaat uit ruim
40 personeelsleden dat elke dag werkt aan
kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ongeveer
230 leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar. Onze
PBS kernwaarden zijn: veiligheid, respect en
betrokkenheid.
Kern van de functie
• Vanuit je specialisme op het gebied van
bewegingsonderwijs op een veilige en creatieve
wijze bewegingslessen vormgeven aan
leerlingen in de leeftijd van groep 1 t/m 8
• Positief inspelen op verschillende
ondersteuningsbehoeften van leerlingen
• Een goede relatie opbouwen met alle leerlingen
• Competentiegevoel van de leerling bevorderen
• Uitvoering geven aan de PBS visie
• Bijdragen aan de doorontwikkeling van de
Gezonde School

Wij vragen van de kandidaat
• Een ALO diploma
• MRT bevoegdheid
• Aantoonbare professionalisering op het
vakgebied bewegingsonderwijs
• Een BHV diploma of bereidheid om deze te
behalen
• Ruime ervaring in het geven van
bewegingslessen aan leerlingen met (o.a.
gedrags) hulpvragen
• Een mensgerichte houding en sterk in
communicatie met leerlingen,
ouders/verzorgers en collega’s
• Begeleiden studenten bewegingsonderwijs
(MBO en HBO)
Arbeidsvoorwaarden
• Salarisinpassing conform de cao PO
• De betrekkingsomvang is bepaald op
werktijdfactor 1,0
• De ingangsdatum is 1 augustus 2021

Informatie en sollicitatie
•
Bezoek de website
www.kindcentrumdemeander.nl en/of
www.plateau-assen.nl voor meer informatie
•
Nadere informatie is op te vragen bij de
adjunct-directeur Catharina Hoiting, te
bereiken via 0592 820540
•
Sluitingsdatum sollicitatiebrieven op maandag
10-05-2021

•
•

•

Uitnodigingen voor de sollicitatiegesprekken
worden per mail verzonden op 18-05-2021
Sollicitatiegesprekken zijn gepland op
dinsdag 25-05-2021 en vinden met
inachtneming van de Coronamaatregelen
fysiek plaats op de Meander
Sollicitatiebrieven mailen naar
administratie@kindcentrum-demeander.nl

