Voor een combinatiefunctie zoeken wij per 1 september 2022 voor
basisschool De Beerze en Samenwijs Middelbeers een

vakleerkracht bewegingsonderwijs en pedagogisch professional BSO
(wtf 0,6 – 0,8)

Wie zijn wij?
Samenwijs Middelbeers (opvang) en basisschool De Beerze (onderwijs) werken samen aan kindcentrumontwikkeling
in Oost-, West- en Middelbeers. Wij zijn samen op zoek naar een professional die onder schooltijd de gymlessen
verzorgt en na schooltijd aan de slag gaat als (sport)medewerker bij de buitenschoolse opvang (BSO).

Wat verwachten wij van jou in deze combifunctie?
Je werkt de hele dag rondom de brede ontwikkeling van kinderen, als verbinder tussen opvang en onderwijs.
Als vakleerkracht bewegingsonderwijs ben je onderdeel van het team van vakdocenten bewegingsonderwijs op
basisschool De Beerze. Je zet je in voor het verbeteren van de motoriek van onze leerlingen op basis van
veelzijdig sporten en bewegen.
Bij de BSO werk je als (sport)medewerker. Je legt je focus op het sport- en spelaanbod voor alle kinderen, maar staat
ook open voor de andere werkzaamheden bij de BSO.

Wat vinden wij verder belangrijk
•
•
•
•

Je beschikt over een afgeronde ALO-opleiding met LO-bevoegdheid;
Je bent per 1 september 2022 beschikbaar;
Je hebt contact en overleg met de sportcoach van de gemeente Oirschot;
Je wordt enthousiast van werken met kinderen van 4 tot en met 13 jaar.

Wat bieden wij jou?
• Een uitdagende baan waarbij je zowel in de opvang als in het onderwijs mag werken;
• Een leuke werkplek in het dorpse Oost-, West- en Middelbeers;
• Een enthousiast, betrokken team dat staat te springen om met jou samen te werken;
• Een werkomgeving waarin je samen met je collega’s met toewijding en plezier kunt bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen;
• Diverse mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. We hebben aandacht voor onze professionals en
investeren in opleidingen, coaching en training (o.a. via de SKOBOS Academie);
• Een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar, met uitzicht op verlenging;
• Een passend salaris bij de uitvoering van deze functie.
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Informatie en procedure
•
•
•

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dana Wellens, directeur
basisschool De Beerze, via 06 203 005 90. Meer informatie over de school kun je vinden op www.debeerzeskobos.nl, meer informatie over de buitenschoolse opvang vind je op www.stichtingsamenwijs.nl/middelbeers
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk maandag 15 augustus 2022. Voor een
eventueel gesprek maken we graag een afspraak.
Je kunt jouw reactie per e-mail sturen naar danawellens@skobos.nl t.a.v. Dana Wellens.

