
De Daniël de Brouwerschool is een katholieke school voor Speciaal Onderwijs en

Voortgezet Speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd

van 4 - 20 jaar. Ruim 220 leerlingen uit de wijde regio bezoeken onze school.

Vacaturemelding 21 oktober 2022

Vervangend vakleerkracht bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs aan onze school:

Je vervangt onze zieke vakleerkracht bewegingsonderwijs

Je werkt nauw samen met:

❖ collega vakleerkracht bewegingsonderwijs

❖ vierdejaars CALO student

❖ andere disciplines binnen school.

Teamleden van de klassen zijn altijd aanwezig bij de

lessen bewegingsonderwijs

Je geeft bewegingsonderwijs voornamelijk aan leerlingen

uit het SO (4 -12 jaar) en enkele klassen uit het VSO (12 -

20 jaar).

Je bereidt samen met de andere vakleerkracht en de

stagiaire de lessen en sportdagen voor.

WTF:

0,5 FTE. Je vaste werkdagen zijn: maandag,

dinsdagochtend en donderdag.

Ingangsdatum

zo spoedig mogelijk - einddatum op dit moment

onduidelijk.

Wij bieden:

- een inpandige, prachtige sporthal met veel uitdagende materialen (bouwjaar

2018)

- een buitensportveld, een Cruyffcourt

- een goed georganiseerde en gestructureerde excellente school

- een werkplek op een prachtig Landgoed

- een school waar bewegen en sporten veel aandacht krijgt

- een school waar `jezelf ontwikkelen` centraal staat: zowel voor leerlingen

als voor teamleden

- inschaling in schaal LC, conform CAO-PO

Wij vragen:

- Een afgeronde HBO opleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)

- ICT-vaardigheden i.v.m. verslaglegging

- ervaring in het speciaal onderwijs door werk of stage



- affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

- respect en invoelingsvermogen naar ouders

- goede communicatieve vaardigheden

- een teamspeler

- affiniteit met de katholieke identiteit

- goed plannen en organiseren gaat je gemakkelijk af

- een leergierige en nieuwsgierige grondhouding

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan een e-mailbericht met in bijlage een motivatiebrief en CV aan het

directieteam van de school.

De brief kan gericht worden aan:

Mw. M. Limburg - Jansen, adjunct-directeur.

E-mailadres: admin@danieldebrouwerschool.nl

Graag bij onderwerp vermelden:

Sollicitatie vervanging vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Onze school heeft herfstvakantie van 24 t/m 28 oktober. Daarna kun je een reactie van

ons verwachten.

We kijken uit naar je reactie!


