
Naast het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs, 
wordt er ook van je verwacht dat je input geeft voor 
rapporten, eventueel beschikbaar bent voor ouder-
avonden etc. Daarnaast kun je ingezet worden voor 
(het organiseren van) breedtesportactiviteiten in de 
wijk of andere sportevenementen, georganiseerd 
door SPORT•GOUDA. 

Functie-inhoud
•  Middels (bewegings)scholing in het primair- en het 

voortgezet onderwijs: kinderen bewegen tot bewegen;
•  Primair onderwijs leerlingen leren op een verant-

woorde manier deel te nemen aan en ze de 
hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- 
en spelvormen laten ervaren en leren uitvoeren;

•  Ontwerpen van lessen en lessenreeksen met een 
gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsvormen;

•  Zorgdragen voor een veilige (fysieke en sociale) 
omgeving; 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
(20 - 30 uur per week - voor scholen in Gouda en omgeving)

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief, inclusief CV naar:
SPORT•GOUDA BV, T.a.v. Personeelszaken
Tobbepad 4, 2803 WH  GOUDA

Per e-mail: peno@sportpuntgouda.nl 
Meer informatie:  
P. Vrisekoop, 0182-590910

SPORT•GOUDA is een jong en dynamisch sportbedrijf 
dat werkt aan een optimaal sportklimaat in Gouda. 
Wij beheren en exploiteren een breed aanbod van 
sportvoorzieningen en dragen zorg voor activiteiten 
die voortkomen uit het gemeentelijke sportbeleid.
Naast de door de gemeente opgedragen taken 
verzorgen wij buitenschoolse activiteiten, organisatie 
en uitvoering van sportevenementen, arrangementen 
voor bedrijfssporten en advies & consult.

•  Bijdragen aan Gym plus activiteiten, 3e Beweeg-
moment, Special Heroes en organisatie van 
sportdagen en -toernooien;

•  Deelname aan structurele intervisie met collega’s 
breedtesport/docentenbewegingsonderwijs;

Wat vragen wij?
•  Een afgeronde HALO opleiding;
•  Twee jaar ervaring in het primair onderwijs is een pré;
•  Goede contactuele eigenschappen;
•  Affiniteit met kinderen met gedrags- of 

leerproblematiek;
•  Een frisse kijk op bewegingsonderwijs en 

vernieuwend te werk gaan;
•  Initiatiefrijke, enthousiaste participatie bij diverse 

sportactiviteiten;
•  Passie voor bewegen en dit ook over kunnen 

dragen op anderen;
•  Bezit van een rijbewijs is een pré.


