Vacature Beweeg Wijs speelbegeleider en vakleerkracht LO
Hoorn en Utrecht
Heb jij een sport gerelateerde opleiding op mbo of hbo niveau afgerond? En ben jij op zoek naar een
uitdaging in de wereld van bewegen met kinderen? Dan biedt Beweeg Wijs jou deze kans! Vanwege een
sterke groei van onze werkzaamheden zijn we met spoed opzoek naar speelbegeleiders en vakleerkrachten
LO die bij ons opgeleid kunnen worden voor een baan bij Beweeg Wijs.
Beweeg Wijs streeft naar een leven lang prettig bewegen passend bij ieders individuele mogelijkheden en heeft
hier een methode voor ontwikkeld. Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten. Toch is het niet voor
alle kinderen vanzelfsprekend om op die momenten met plezier te kunnen spelen. Beweeg Wijs biedt
begeleiding bij het ontwikkelen van een compleet jaarprogramma. Het is de bedoeling dat er op school, vóór
de lessen, in de pauzes en na de lessen meer gespeeld, dus meer bewogen wordt. Ook tijdens lessen wordt
geëxperimenteerd met meer beweegmomenten tussendoor. De kinderen komen op die manier hun vaak lange
schooldag gezond door, omdat ze meer bewegen.
Wat ga je doen?
Als Beweeg Wijs speelbegeleid(st)er implementeer jij de Beweeg Wijs methode op basisscholen. Kwaliteit
rondom het begeleiden van bewegen staat bij ons hoog in het vaandel. In deze rol heb jij de
verantwoordelijkheid om samen met het beweegteam en de regiocoördinator van Beweeg Wijs de
implementatie tot uitvoering te brengen. Daarbij zorg je voor kwaliteit tijdens vrije speelmomenten op het
schoolplein. De werktijden zijn over het algemeen in de ochtend en begin van de middag. Daarnaast zoeken wij
ook in de regio Utrecht een vakleerkracht LO om gymlessen te verzorgen in het primair onderwijs. Ga jij samen
met ons werken aan een gezonde toekomst met veel beweging?
Wat vragen we van je?
Je hebt een sport gerelateerde mbo of hbo opleiding afgerond en je hebt affiniteit met sport en bewegen.
Verder vragen wij:
• Enthousiasme;
• Pro activiteit;
• Flexibiliteit;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Presentatie vaardigheden;
• Pre: ervaring met (sport) lessen geven;
• Bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van de Beweeg Wijs methode.
Waar ga je werken?
In totaal zijn er ruim 50 medewerkers werkzaam bij Beweeg Wijs die op verschillende locaties in Nederland
werken met de Beweeg Wijs methodiek. Iedere school heeft haar eigen beweegteam en die bestaat uit een
speelbegeleid(st)er Beweeg Wijs, leerkrachten, vakleerkracht bewegingsonderwijs, eventueel conciërge en
aangewezen juniorcoaches van groep 7 & 8. Samen met dit beweegteam bewaak je de voortgang van de
implementatie en stuurt bij waar nodig. In sommige gevallen vormen stagiair(e)s van de opleiding Sport en
Bewegen een onderdeel van het beweegteam. Zij zullen jou ondersteunen in de uitvoering van de Beweeg Wijs
methode en jij bent hun begeleider.
Interesse?
Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Je kunt je CV en brief opsturen naar judith@beweegwijs.nl.
Voor meer informatie kun je terecht bij Judith van Onna via +31 (0)545 296858. De sluitingsdatum van deze
vacature is vrijdag 29 juni 2018. Je ontvangt na deze datum terugkoppeling op je sollicitatie.

