
 

 

 

 

Per 1 augustus 2019 zijn wij op basisschool de lage weide in Made op zoek naar een enthousiaste 
vakleerkracht bewegingsonderwijs! De lage weide is de grootste school van Made met ongeveer 
520 leerlingen, verdeeld over 21 groepen. Wil jij graag op deze school werken, reageer dan op 
onderstaande vacature voor; 

 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs M/V  
Basisschool de lage weide  

40 uur per week (WTF 1) 
 

 
Ben jij een energieke vakleerkracht? Vind jij relatie met leerlingen belangrijk? Kun jij leerlingen 
laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is?  
 
Jouw profiel 

Je hebt een bevoegdheid voor het vak bewegingsonderwijs (ALO). Je bent een energieke en 
enthousiaste leerkracht die een goede relatie met leerlingen belangrijk vindt, waarbij een positieve 
mindset van groot belang is. Je levert graag, samen met jouw collega's, een bijdrage aan de 
ontwikkeling van je vak. Bovendien ben je flexibel en een echte teamspeler die openstaat voor 
feedback en deze ook kan geven. Je verzorgt de lessen bewegingsonderwijs aan leerlingen in de 
groepen 3 t/m 8. 
 

Ben je: 
- zelfstandig 

- flexibel 

- collegiaal 

- communicatief sterk 

- representatief 

Heb je: 
- een geldige VOG; 

- een diploma EHBO/BHV (of ben je bereid deze te halen); 

 
 Wat wij (SKOD) bieden: 
• Afwisselende en uitdagende functie. 

• Ruimte voor initiatieven. 

• Informele sfeer. 

• Een jaarcontract met uitzicht op vast. 

• De functie wordt gewaardeerd in salarisschaal L10. 

• Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO PO. 

 
 
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken? Dan 
willen wij graag met jou in gesprek.  

 
Je kunt je brief voorzien van C.V. tot 20 juni 2019 sturen naar solliciteren@skod.org t.a.v. 
Maaike van Twist, directeur de lage weide. In week 26 zullen de gesprekken plaatsvinden. Een 
assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


