
 

 
Samenwerkingsschool voor basisonderwijs 
Blauwe Hof 40-03, 6602 WT Wijchen, telefoon 024-6416780 

 
 

Op de Speelhoeve zoeken we een gekwalificeerde, enthousiaste 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs wtf 0.6 
(vier dagen van 6 uur, waarvan 4,5 uur les) 

 
Ben jij de vakleerkracht die met enthousiasme en vakmanschap de lessen 
bewegingsonderwijs inhoud geeft? Dan zoeken we jou!  

 
De Speelhoeve is een samenwerkingsschool met momenteel 414 leerlingen verdeeld over 17 
groepen. Deze groepen zijn verdeeld over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de 
dependance aan de Blauwe Hof en het schoolgebouw aan de Kraaijenberg.  
Wij geven veelzijdig en kwalitatief goed onderwijs en in samenwerking met de omgeving 
proberen wij het maximale uit de leerlingen te halen en hen zo tot een doorlopende 
ontwikkeling te laten komen. 
De Speelhoeve is een Kanjerschool. We gebruiken de Kanjertraining om het pedagogisch 
klimaat op school en de sfeer in de klas goed te houden. De Kanjertraining geeft richting aan 
hoe we met elkaar om gaan en zorgt er voor dat iedereen zich veilig en prettig voelt op 
school. 
Ons kleuteronderwijs is ontwikkelingsgericht. We willen dat ons onderwijs zo veel mogelijk 
recht doet aan de manier waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. 
De leerkrachten van de Speelhoeve werken onderwijsinhoudelijk in werkgroepen, die 
aangestuurd worden door specialisten. Het managementteam wordt gevormd door de 
directeur, de teamleider en twee intern begeleiders. 
 
We zijn op zoek naar een proactieve en enthousiaste vakleerkracht bewegingsonderwijs voor 
de groepen 1 tot en met 6. 
 
Kernactiviteiten: 
- Verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod bewegingsonderwijs. 
- De motorische ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. 
- (zorg)signalen terugkoppelen aan de leerkracht. 
- Meewerken aan informatievoorziening richting ouders. 
- Enkele teamtaken die met bewegingsonderwijs te maken hebben. 

 
Kernkwaliteiten, kennis en vaardigheden: 
₋ Je hebt minimaal lesbevoegdheid Lichamelijke opvoeding/Pabo. ALO is absoluut een pré. 
₋ Je bent enthousiast, geduldig en oplossingsgericht. 
₋ Je bent een teamplayer. 
₋ Je hebt goede communicatieve vaardigheden. 

 
Wanneer je op onze school komt werken, hoort daar de Kanjertraining bij. Je bent dus 
bereid om die te volgen. 

 
Meer informatie kunt u opvragen bij de directeur Karin Boon, telefoonnummer 024-6416780.  
 
U kunt uw brief en CV sturen naar karin.boon@kansenkleur.nl.  
Reageren kan tot en met 17 juni 2018. De gesprekken vinden plaats tussen 19 en 22 juni, 
met uitloop in de week erna.         
 

mailto:karin.boon@kansenkleur.nl

