
Leerkrachtbewegingsonderwijs 
 
Wil jij graag werken binnen een team dat veel aandacht voor elkaar heeft, lol heeft in het werken 
met elkaar en dus ook voor elkaar klaar staat? Dat kan! De Regenboog is op zoek naar een leerkracht 
bewegingsonderwijs. 
Onze slogan is:  ‘Met zelfvertrouwen de wereld in!’ Daartoe is ook jouw aanpak in de gymles alles 
bepalend.  
 
Samen met het team van basisschool de Bonte Pael in Tanthof-West onderzoeken we hoe we ons 
onderwijs in de toekomstige school in het Tanthof vorm gaan geven. Voor jou als leerkracht 
bewegingsonderwijs biedt deze samenwerking een deskundige collega bewegingsonderwijs om mee 
samen te werken. Om ons onderwijs zo mooi mogelijk te maken werken we aan actief leren en 
betekenisvol onderwijs. We hopen dat jij enthousiast mee denkt over de mogelijkheden van 
bewegen in en om de school. 
 

Als je bij ons komt werken…. 
Kom je te werken in een betrokken team van 11 leerkrachten, een intern begeleider, vakleerkracht 

muziek en een directeur. Met elkaar doen we ons best om iedere dag weer een fijne werkplek te 

creëren; voor de kinderen en onszelf. De gymzaal staat via een loopbrug in verbinding met de school. 

Dit houdt in dat je als lid van het team de dag kan starten en kan lunchen. 

 

Jij past bij ons….  
Als je nieuwsgierig bent naar anderen, graag samenwerkt en altijd wilt blijven leren. Jij werkt vanuit 

en met (zelf)vertrouwen en pakt je verantwoordelijkheid. Verder beschik je over een ALO-diploma of 

een PABO-diploma waarmee je bewegingsonderwijs mag geven. 

 

Wat kan je van ons verwachten?  
Ons team kenmerkt zich door een open en positieve sfeer. We hebben de ambitie om dat wat we 

doen nog beter te maken. En we durven toe te geven dat het soms anders kan.  

Neem eens een kijkje op onze site voor algemene informatie.  

 

RKBS De Regenboog heeft ongeveer 155 kinderen. Twee keer per week krijgen de kinderen gym van 

de vakleerkracht en op vrijdag wordt er muziek gegeven door de muziekleerkracht. Wij werken met 

de Kanjertraining om de sociale competenties van de kinderen te vergroten. 

 

Wij bieden jou: 

 een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een dienstverband voor 
onbepaalde tijd bij voldoende functioneren. 

 een parttime dienstverband; wtf 0,4250 (dagen in overleg, liever niet op vrijdag) 
 inschaling voor deze functie is L10. 

 
Basisschool De Regenboog is onderdeel van de Laurentius Stichting, een bestuur met 29 scholen, 
9075 leerlingen en 872 leerkrachten en schoolleiders. De Laurentius Stichting wil bijzonder goed 



onderwijs bieden vanuit de katholieke grondslag. 
 

Informatie  
Wil je meer weten over wie wij zijn en hoe we werken? De directeur leidt je graag rond; we zijn trots 

op onze school. Desgewenst draai je eerst een dagdeel mee. 

 

Jouw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 8 maart 2020. De sollicitatiegesprekken vinden voor 1 

april plaats.  

 

Ingangsdatum van de functie: in overleg; wat ons betreft vanaf 1 april, start schooljaar 2020-2021 is 

ook mogelijk. 

 

Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature? 

Neem dan contact op met Brigitte Schuller-Steijger via bontepael@laurentiusstichting.nl. Voor 

vragen over werken bij de Laurentius Stichting mag je contact opnemen met onze afdeling HRM, 

vacature@laurentiusstichting.nl. 
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