Wij zijn op zoek naar een

Vakleerkracht gymnastiek
Schooljaar 2022-2023 • 0,2 fte
combinatie met De Vuurvogel mogelijk

Functie
Door het geven van Jenaplanonderwijs richten we ons op een stevige basis en brede
ontwikkeling van kinderen, zodat we het beste uit onze leerlingen halen. Als vakleerkracht
gymnastiek straal je plezier uit in sport en spel en weet kinderen te enthousiasmeren. Je
bent open en toegankelijk naar leerlingen, ouders en het team. En een inspirerende
professional die de gymlessen meerwaarde geeft en er een feestje van maakt. Ervaring
met Jenaplanonderwijs is niet per se nodig. Heb je zin om je grenzen te verleggen en zie jij
kansen op onze school? Dan komen we graag met jou in contact!

Wat vragen we?

Wat bieden we?

• een alo-diploma (of bezig met
afstuderen)
• een proactieve houding en
enthousiasme
• inspirerend en betrokken
• communicatief sterk en sociaal
vaardig
• beschikbaarheid op vrijdag

• de uitdaging om met Jenaplanonderwijs aan de
slag te gaan
• gemotiveerd en hecht team
• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing
• leuke teamactiviteiten
• salaris op basis van CAO PO

Over ‘t Startnest
Jenaplanschool ’t Startnest ligt in de wijk Zijdelwaard en is uniek in Uithoorn en omgeving.
De school heeft 230 leerlingen, die zijn verdeeld over 10 stamgroepen. We werken met
drie bouwen, groep 1-2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. Ons onderwijs bestaat uit vier
basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en vieren. ’s Ochtends werken we aan rekenen, taal,
spelling en lezen. ’s Middags besteden we tijd aan wereldoriëntatie en expressie. Kijk voor
meer informatie op www.startnest.nl.

Interesse?
We komen graag met je in contact. Stuur je motivatie en cv z.s.m. naar
r.linnekamp@startnest.nl. Eerst langskomen om de sfeer te proeven,
mee te lopen of kennis te maken, kan natuurlijk ook.
Bel dan met Roxan Linnekamp, directeur 0297 – 521 590.
Kijk voor informatie en meer vacatures op www.werkenbijwijzeraandeamstel.nl

