
  
KOM JIJ IN ONS TEAM & WIL JIJ  

MET ONS DEZE WEDSTRIJD WINNEN? 

 

 
 
Onderwijs Primair staat voor goed en 
eigentijds openbaar onderwijs. Wij 
stellen kinderen in staat hun eigen 
talenten en persoonlijkheden te 
ontdekken en te benutten.  
 
Elke leerling telt mee, ongeacht 
mogelijkheden, afkomst, godsdienst of 
cultuur. Wij respecteren elkaar en staan 
zichtbaar midden in samenleving. 

 

Stichting Onderwijs Primair biedt 
openbaar onderwijs op 15 basisscholen 
in de gemeenten Krimpenerwaard, 
Montfoort en Oudewater.  
 
Sta jij ook voor: 
• betekenisvol leren; 

• vakmanschap; 
• samenwerking; 
• werken in én aan een vitale en 
duurzame organisatie? 
 
Onze stichting biedt een keurmerk  
voor scholen die het verschil willen 
maken.  

Stichting Onderwijs Primair in Stolwijk zoekt per direct 

Vakleerkracht 
bewegingsonderwijs (m/v) 

We zoeken per direct twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Het gaat om twee functies 

van 16 uur en 24 uur per week. In jouw rol word je ingezet als spin in het web als het gaat om 

het bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8 op obs De Sterrenboom (Stolwijk), obs Kiezel 

en Kei (Bergambacht) en obs De Vlieger (Schoonhoven) of op een van de andere scholen in de 

gemeente Krimpenerwaard. Je hebt een duidelijke visie op bewegen en sport en bent het 

aanspreekpunt voor bewegen binnen deze scholen in afstemming met jouw collega’s. Je 

maakt uitdagende plannen voor pauzes en voor energizers in de klas.  

 

Binnen de Stichting brengen we het team van specialisten in het bewegingsonderwijs samen. 

Je kunt samen met jouw collega’s nieuwe lesvormen en methodieken bespreken en gebruik 

maken van elkaars talenten. 

 

Wat vragen we van jou? 

• Je hebt een afgeronde ALO opleiding. Ook een PABO’er met de aantekening én passie voor 

  bewegingsonderwijs kan solliciteren.  

• Je bent een sportief persoon die aanpakt, kansen ziet en deze probeert te verzilveren.  

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.  

• Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio.  

• Je bezit ondernemerschap, hebt interesse in social media en de nodige dosis creativiteit  

  en innovatiekracht. 

 

Wat bieden we jou? 

We bieden je een mooie, afwisselende baan die helemaal voldoet aan jouw wensen! 

• Beloning met een salaris conform cao PO schaal L10 

• Interne opleidingsmogelijkheden via de Onderwijs Primair Academie  

• Goede ontwikkelmogelijkheden, dankzij onze Skillstown omgeving 

• Een team dat blij is met jou als bewegingsmanager! 

• Ruimte om je eigen ideeën ten aanzien van het bewegingsonderwijs vorm te geven 

 

Is je interesse gewekt? 

Reageer bij voorkeur voor 7 januari 2022. Heb je een vraag over de vacature, neem dan contact 

op met Tineke Veenstra bereikbaar via tinekeveenstra@onderwijsprimair.nl Je brief of filmpje 

en CV kun je sturen aan vacatures@onderwijsprimair.nl                                                                    

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs zijn 
onmisbaar binnen onze Stichting 

 
De afgelopen jaren hebben veel scholen binnen onze Stichting de beweging gemaakt om het 

gymonderwijs te professionaliseren en steeds vaker een beroep te doen op vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs in plaats van op leerkrachten met een gymbevoegdheid. Dit hangt 

natuurlijk ook samen met het tekort aan PABO bevoegde leerkrachten die we bij voorkeur 

laten doen waar zij heel goed in zijn en dat is in veel gevallen niet persé het geven van gym.  

 

Daarnaast heeft een aantal scholen binnen de Stichting de kennis vergroot over het belang 

van spelend en bewegend leren en dan is inzet van een vakleerkracht bewegingsonderwijs 

ook zeker van meerwaarde. Dus draag jij bij aan het verder professionaliseren van ons 

gymonderwijs? Laten we elkaar dan beter leren kennen. Dat kan natuurlijk ook tijdens een 

rondje hardlopen of een partijtje voetbal! 


