[Typ hier]

DOCENT LICHAMELIJKE OPVOEDING
Vught | 32 - 40 uur

Dit ga je doen
 Je geeft lessen gym op alle afdelingen van
onze school (speciaal basisonderwijs,
praktijkonderwijs, vmbo, havo)
 Je begeleidt en coacht leerlingen en er is veel
ruimte voor persoonlijk contact tussen jou en
de leerlingen
 Je maakt onderdeel uit van een team dat
positief kritisch is op zichzelf en elkaar en
altijd voor elkaar klaar staat

[Typ hier]

Wij vragen
• Dat je met volle overtuiging voor onze
leerlingen gaat
 Dat je een ALO – diploma hebt (eerste graad
lichamelijke opvoeding)
 Dat je het een uitdaging vindt om les te geven
aan leerlingen met psychiatrische
problematiek in de leeftijd 5 – 18 jaar
• Dat je een houding hebt die maakt dat je steeds
weer op zoek gaat naar het positieve

“Elk klein stapje vooruit is er weer één!
Het enthousiasme van de leerling,
een lach, traan, de stuiterbal en de
stille leerling. Een afgestemde les is
de uitdaging van iedere dag.
Uitdagend en machtig mooi.”
Eibert de Koning,
Leraar lichamelijke opvoeding

[Typ hier]

2.758,- tot
4,434,- bruto
per maand (op
fulltime basis)
(schaal L11)

Meteen een
jaarcontract
met uitzicht op
vast

Allerlei
opleidingsmogelijkheden
en ruimte om te
groeien

Je krijgt van ons

[Typ hier]

 Een klas vol uitdagende leerlingen
• Een veilige plek om je te ontwikkelen zoals jij wilt.
Ons motto is niet voor niets: ‘ik mag ik, jij mag jij zijn’
• Een team waarbinnen we makkelijk bij elkaar
aankloppen voor hulp en kennis uit te wisselen
• De kans om het verschil te maken tijdens een cruciale
periode in het leven van onze leerlingen
 Twee collega LO docenten die je wegwijs maken
binnen onze school
 De ruimte om aan het vak LO je eigen draai te geven
en hierin innovatief te zijn
Interesse? Stel je vraag of solliciteer meteen:

Bel
Anke voor
meer info

App je vraag aan
Anke

Solliciteer en
mail je cv aan
Anke

Contactgegevens Anke Emmen (teamleider):
06-83 650 031 en a.emmen@zuiderbos.nl

De eerste gesprekken vinden plaats op
vrijdagmiddag 3 december

