De Stroming, Vereniging
voor Protestants
Christelijk onderwijs in
het Land van Heusden en
Altena is voortgekomen
uit een fusie van diverse
schoolverenigingen in het
Land van Heusden en
Altena. Kernwaarden zijn
geloof, hoop en liefde. De
vereniging staat voor
kwalitatief goed
onderwijs dat aansluit bij
wat het kind nodig heeft.
Onder de vereniging
ressorteren 10 scholen:
-

CBS ‘t Kompas in
Werkendam
PCBS Het Baken in
Werkendam
CBS Waardhuizen in
Waardhuizen
CBS De Sprankel in
Dussen
CBS Het Fundament
in Genderen
PCBS De Ark in
Meeuwen
CBS Eben Haëzer in
Woudrichem
CBS De Parel in
Giessen / Rijswijk
CBS De Zaaier in
Andel
VCNS d’Uylenborch in
Almkerk

In totaal aantal heeft
De Stroming de zorg over
ruim 1750 leerlingen.
De directies van de
scholen vormen
gezamenlijk met College
van Bestuur het
managementteam.
Website:
www.destroming.eu

Het bestuur van De Stroming zoekt voor PCBS Het Baken een

Vakleerkracht bewegingsonderwijs m/v
voor dinsdag- en donderdagmiddag (0,125 wtf)
Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van gymlessen aan leerlingen in groep
3 en 4.
Wij verwachten dat je:
Bij voorkeur beschikt over een afgeronde ALO opleiding met lesbevoegdheid.
Ook groepsleerkrachten met de aanvullende module bewegingsonderwijs en
aantoonbare ervaring hebben in het geven van lessen bewegingsonderwijs op
de basisschool, meer dan alleen aan hun eigen groep, worden uitgenodigd te
solliciteren;
Kennis en ervaring hebt in het zelfstandig geven van lessen bewegingsonderwijs
en deze lessen kunt vormgeven vanuit een vakwerkplan bewegingsonderwijs;
Leerlingen kunt stimuleren tot bewegen en plezier in sport;
Verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten kunt hanteren,
aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van bewegingsonderwijs;
Een pedagogisch klimaat kunt creëren waarin alle leerlingen zich veilig en
gewaardeerd voelen;
Een bewuste keuze maakt voor het christelijk onderwijs.
Wat bieden wij je:
Een werkomgeving met leuke collega’s;
Een salaris volgens de cao PO;
Een dienstverband voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot verlenging bij
goed functioneren.
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met de heer Johan Nieuwkoop, directeur
van PCBS Het Baken, 0183-501486, of een mail sturen naar
directie@pcbshetbaken.nl
Je schriftelijke reactie met CV kun je richten aan het bestuur van
De Stroming t.a.v. de heer A.C.J. Lenting, Postbus 161, 4250 DD Werkendam of per
mail sturen naar p-o@destroming.eu. o.v.v. vacature vakleerkracht
bewegingsonderwijs.
De sluitingsdatum is 18 september 2018.

