Voor basisschool Maria Bernadette in Medemblik
en basisschool Gerardus Majella in Onderdijk (Wervershoof)
zijn wij met ingang van 1 augustus 2022 op zoek naar:

De Maria-Bernadette
school en de Gerardus
Majella vallen onder SKO
West-Friesland. Dit is een
onderwijsorganisatie met
22 scholen voor Primair
Onderwijs.

een vakspecialist / leerkracht
bewegingsonderwijs
wtf 0,35 op De Maria-Bernadette (14 uur)
2 werkdagen in overleg

wtf 0,25 op de Gerardus Majella (10 uur)
werkdagen: maandag en donderdag of vrijdag
Op de websites van beide
scholen is meer informatie
te vinden.
https://skowfscholen.nl/sit
e/mariabernadetteschool/
https://skowfscholen.nl/sit
e/gerardusmajellaschool/

-

Beide aanstellingen kunnen met elkaar worden gecombineerd
Werktijden zijn in overleg

Algemene omschrijving:
In deze functie geef je bewegingsonderwijs aan kinderen uit groep 3 tot en met 8.
Je bent in staat om gymlessen voor te bereiden en aan te bieden, waarbij je werkt
vanuit een jaarplanning. Je volgt de ontwikkeling van kinderen op het gebied van
bewegen. Je kunt goed differentiëren en kinderen uitdagen tijdens de lessen.
Je kunt inspelen op veranderingen en bent flexibel.
Wij zoeken een collega die:

Enthousiast geworden?!
Stuur jouw motivatie en CV
vóór vrijdag 3 juni naar
directie.mariabernadette@
skowf.nl of naar
directie.gerardusmajella@
skowf.nl
onder vermelding van
vakleerkracht
bewegingsonderwijs.

Elke dag weer het beste uit onze leerlingen weet te halen. Je kunt goed
organiseren en bent zelfstandig en flexibel. Je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden en je bent pedagogisch sterk. Verder herken jij
jezelf in het volgende:
● Je beschikt over een ALO-diploma en / of een PABO-diploma met
bevoegdheid tot het geven van bewegingsonderwijs.
● Je bent minimaal voor wtf 0,125 (5 uur) beschikbaar.
● Haal je binnenkort je diploma / aantekening? Ook dan ben je welkom!
● Je hebt passie voor bewegingsonderwijs en wil je kennis delen en verder
verdiepen en ontwikkelen met vakcollega's.
● Je werkt graag samen en je wilt leren van elkaar.
Wij bieden op beide scholen:
● een uitdagende werkplek met voldoende ruimte voor ontwikkeling
● een school die in beweging is en waar met plezier wordt gewerkt
● ruimte voor inbreng en inzet van het eigen talent
● een positief pedagogisch klimaat
● ruimte voor vernieuwing en kwaliteit
● inschaling in CAO PO LB (2865,- tot 4366,-)
● een jaarcontract met uitzicht op een vast contract

Voor informatie over deze vacature en onze school kun je contact
opnemen met de directie van de Maria-Bernadette (Bart Rosa Bian,
directeur, 0227-541488) en/of met de directie van de Gerardus Majella
(Annelotte Mulder, 0228-582338). Na ontvangst van jouw motivatie en cv
nemen we spoedig contact met je op.

