
 

 
 

Op de Trinoom zoeken we een gekwalificeerde, enthousiaste 
 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs (wtf 0.8-1,0) 
 
Ben jij de vakleerkracht die met enthousiasme en vakmanschap de lessen bewegingsonderwijs inhoud 
geeft? Dan zoeken we jou!  
 

De Trinoom is een grote dynamische school met op dit moment 33 groepen en 800 leerlingen 

waarbinnen Montessori en jaarklas onderwijs verzorgd wordt met als missiestatement “samen wat 

kan, apart wat moet”. De Trinoom heeft zijn onderwijs goed op orde. Het werken op de Trinoom 

vereist een flexibele en professionele houding. 
 
De Trinoom is onderdeel van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting voor 
katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente 
Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente 
Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, 
Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer 3400 leerlingen. De stichting heeft een 
eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal 
verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij 
leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting. Binnen Kans en Kleur 
werken we samen met Sportservice Wijchen. 
 
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elke kind zijn eigen kans en iedere school haar 
eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de 
stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting 
Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open. 
 
We zijn op zoek naar een proactieve en enthousiaste vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de 
groepen 1 tot en met 8.  
 
In deze functie vakleerkracht bewegingsonderwijs 

 ben je verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod bewegingsonderwijs 
 breng je de motorische ontwikkeling van kinderen in kaart 

 koppel je (zorg)signalen terug aan de leerkracht 

 werk je mee aan informatievoorziening richting ouders 

 heb je enkele teamtaken die met bewegingsonderwijs te maken hebben 

 werk je samen met de leerkracht bewegingsonderwijs  
 

Jij hebt de volgende kwaliteiten, kennis en vaardigheden 

 minimaal lesbevoegdheid Lichamelijke opvoeding/Pabo  

 ALO is absoluut een pré 

 Enthousiasme, geduld en oplossingsgerichtheid 

 Je bent een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden. 
 
Wij bieden jou 

 een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast contract 

 voor 32 tot 40 uur per week 

 werkplek op de Trinoom 

 inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring  



 
 
 

 
 
Heb je interesse of vragen?  
Voor meer Informatie kun je contact opnemen met Hans Velvis, directeur van de Trinoom, op 
telefoonnummer 024-6456608. Je kunt je sollicitatiebrief met CV vóór 22 oktober mailen naar 
hans.velvis@kansenkleur.nl.  
 
De gesprekken vinden plaats tussen 24 en 26 oktober, met uitloop in de week erna. Deze vacature 
wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid 
voorrang in de procedure. Het overleggen van een VOG is verplicht bij indiensttreding. 
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