
Wat bieden we? 
• professioneel georganiseerde werkomgeving 

• uitdagende baan in een moderne school met 

goede sportfaciliteiten 

• gemotiveerd, enthousiast en hecht team 

• ruimte voor ontwikkeling en scholing 

• salaris op basis van de CAO PO 

  

Wij zijn op zoek naar een  

vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Voor maandag & woensdag 

 
Functie 
Als vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorg je de gymlessen aan groep 3 t/m 8. 

Afhankelijk van de aanstelling, behoort het verzorgen van de gymlessen aan de vijf 

groepen ½ ook tot de mogelijkheden. Op De Springschans beschik je over goede 

faciliteiten: twee speelzalen en één gymzaal. 

 

Naast het verzorgen van de gymlessen werk je met een aantal andere vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs binnen een leerteam. Gezamenlijk blijf je op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen op het vlak van bewegingsonderwijs en organiseer je school- en 

stichtingbrede sportactiviteiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn De Springschans! 
Basisschool De Springschans ligt in de wijk Meerwijk in Uithoorn. De school telt 400 

leerlingen en heeft een team van 36 medewerkers. Onze teamleden zijn gedreven, 

leergierig en willen zich graag verder ontwikkelen. Zij zijn zeer gemotiveerd om het  

beste bij iedere leerling en bij elkaar naar boven te brengen. De school legt de nadruk 

op kwalitatief goed onderwijs, hecht waarde aan een veilig sociaal klimaat en heeft 

veel aandacht voor de individuele leerling.  

Kijk voor meer informatie op www.springschans.com. 

 
Waag jij de sprong? 
We komen graag met je in contact! 

Stuur je motivatie en cv naar g.vanegmond@springschansuithoorn.nl. 

Eerst langskomen om de sfeer te proeven, mee te lopen of kennis te 

maken kan natuurlijk ook.  

Bel dan met Guido van Egmond, directeur 06 504 905 15.  

 

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

 

 

Wij zoeken een collega die: 
• onderdeel wil zijn van de verdere 

ontwikkeling van De Springschans 

• sterk is in de samenwerking met collega’s 

• met gevoel voor humor in het leven staat 

• een ALO-diploma heeft of deze 

binnenkort behaalt 

http://www.springschans.com/
mailto:g.vanegmond@springschansuithoorn.nl.

