Wij zijn op zoek naar

Vakleerkracht gymnastiek
per direct • 0,4 fte
Functie
Je speelt als vakleerkracht gymnastiek een cruciale rol op onze school. Onze leerlingen
komen uit verschillende culturen, maar hun grote gemene deler is dat ze gymnastiek
hartstikke leuk vinden! Jij kunt daar een bijdrage aan leveren. Je straalt plezier uit in
sport en spel en weet kinderen te enthousiasmeren. Je helpt ze steeds een beetje beter
te worden, maar het plezier staat voorop. Je bent open en toegankelijk naar leerlingen,
ouders en het team. En een inspirerende professional die de gymlessen meerwaarde
geeft en er een feestje van maakt. Heb je zin om je grenzen te verleggen en zie jij
kansen op onze school? Dan komen we graag met jou in contact!

Wat vragen we?

Wat bieden we?

• een alo-diploma
(of bezig met afstuderen)
• affiniteit met kinderen uit
diverse culturen en NT2
• een proactieve houding en
enthousiasme
• inspirerende professional
• communicatief sterk en
sociaal vaardig

• een uitdagende baan op een
moderne school
• een enthousiast en divers team
• bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van de school
• leuke teamactiviteiten
• salaris op basis van CAO PO

Over De Vuurvogel
Basisschool De Vuurvogel ligt in de wijk Zijdelwaard. De meeste kinderen komen uit de
directe omgeving. De school heeft 200 leerlingen en een team van 18 gedreven
professionals. Onze kernwaarden zijn aandacht, bevlogenheid, vertrouwen en eigenheid.
Wij geven les aan de hand van de nieuwste onderwijsmethoden en werken volgens de
nieuwste inzichten: evidence based en evidence informed. Op De Vuurvogel is elk kind een
winnaar. Kijk voor meer informatie op www.devuurvogel-uithoorn.nl.

Interesse?
We komen graag met je in contact. Stuur je motivatie en cv uiterlijk
14 juni a.s. naar conny@devuurvogel-uithoorn.nl. Eerst langskomen om
de sfeer te proeven, mee te lopen of kennis te maken, kan natuurlijk ook.
Bel dan met Conny Morpurgo, directeur 0297 – 521 755.

Kijk voor informatie en meer vacatures op www.werkenbijwijzeraandeamstel.nl

