
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. 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs  
(voor scholen in Gouda en omgeving) 
Word jij onze nieuwe vakleerkracht? Jij verzorgt de 

lessen bewegingsonderwijs op jouw school en 

daarnaast regel je ook andere zaken rondom het 

bewegen van jouw leerlingen. Hierbij valt te denken 

aan het leveren van input voor de rapporten en 

eventueel ouderavonden. Je bent onderdeel van de 

L.O. sectie bij SPORT•GOUDA. Je organiseert 

sportdagen, verbindt je leerlingen met verenigingen 

en regelt andere projecten die SPORT•GOUDA 

uitvoert. Denk hierbij aan evenementen zoals: 

Gouda Beach Experience, sportkennismaking lessen 

etc. Heb jij ook interesse in het geven van (ABC)  

zwemles? Ook deze combinatie kan gemaakt worden 

met het bewegingsonderwijs. 

 

Wat bieden wij? 
• Een enthousiast team waarin je terechtkomt, 

waarmee vakinhoudelijke discussies gevoerd 

worden; 

• Marktconform salaris; 

• Parttime/fulltime baan; 

• Ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Interesse? 

Stuur dan je sollicitatiebrief, inclusief CV naar: 

SPORT•GOUDA BV, T.a.v. Personeelszaken 

Tobbepad 4, 2803 WH  GOUDA 

 

Wat vragen wij? 

• Een afgeronde ALO opleiding; 

• Zelfstandigheid in plannen en lesgeven; 

• Met collega’s samen kunnen werken in een L.O. 

sectie; 

• Een frisse kijk op bewegingsonderwijs en 

vernieuwend te werk gaan; 

• Affiniteit met kinderen. Denk ook aan gedrags- 

of leerproblematiek; 

• Initiatiefrijke, enthousiaste participatie bij 

diverse sportactiviteiten; 

• Passie voor bewegen en dit ook over kunnen 

dragen op anderen; 

• Inzetbaar buiten schooltijden. 

 

Lijkt dit je een interessante en uitdagende 

functie? Stuur dan een sollicitatie naar 

SPORT•GOUDA! 

 

 

 

 

Per e-mail: peno@sportpuntgouda.nl  

Voor vragen over de functie-inhoud kun je 

contact opnemen met: R. Sahner  

E-mail: roel.sahner@sportpuntgouda.nl 

 

 


