
 

 
 
 

 
Ben jij  bevoegd voor het verzorgen van bewegingsonderwijs in het basisonderwijs ? Woon je in de omgeving 
van Hengelo O? Ben je op zoek naar een baan onder schooltijd? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Beweeg Wijs is vanaf 23 augustus op zoek naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor ongeveer 26 uur per 
week verdeeld over 4 dagen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)    
 

• Je verzorgt op één dag speelinstructies buiten voor groepen 1 t/m 8 volgens de methodiek Beweeg Wijs 
en je begeleidt het spelen en bewegen tijdens de pauzes gedurende 3 dagen. 

• Je verzorgt op twee dagen de lessen bewegingsonderwijs in de gymzaal voor de groepen 3 t/m 8. 

• Je verzorgt op één dag de lessen bewegingsonderwijs in het speellokaal voor de kleutergroepen en een 
beweeg-les buiten voor de peuters. 

 
Wat vragen we van je? 
Je hebt de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) óf Pabo met de post HBO Leergang Bewegingsonderwijs 
afgerond.      Verder vragen wij:  
 
• Enthousiasme, pro-activiteit, flexibiliteit;  
• Je weet een pedagogisch klimaat te creëren waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en zich 

weten te ontwikkelen op motorisch en sociaal gebied; 
• Affiniteit met een brede doelgroep: van peuters tot en met groep 8  
• Goede communicatieve vaardigheden;  
• Geldig EHBO diploma.  
  
Wie zijn wij?  
Beweeg Wijs is een nascholingsbedrijf en heeft een succesvolle pleinspeelmethode ontwikkeld.  We richten met 
partners nieuwe schoolomgevingen in en zijn gespecialiseerd in bewegend leren. We brengen meer speelplezier 
op het plein en ontzorgen het schoolteam. Er is een aanbod voor peuters, kleuters, basisschool, voortgezet 
onderwijs en er is een samenwerking met een aantal ROC’s. We werken landelijk.  
Tevens coachen en begeleiden en detacheren wij LO vakleerkrachten.  
 
Wat bieden wij?  
•             Een tijdelijk dienstverband.  
•        Bij gebleken geschiktheid behoort een vaste aanstelling (eventueel met meer uur) tot de mogelijkheden. 
•             Een professionele interne opleiding  van 2 dagen  
•  Professionele EHBO herhalingscursussen. 
•             Een uurtarief passend bij opleiding en ervaring. Reiskosten worden vergoed. 
•             Erg leuk en uitdagend werk in een jong team met professionals. 
•             Intensieve begeleiding en ondersteuning. 
 
Interesse? 
Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Je kunt je CV en brief tot zondag 18 juli ’21 opsturen naar 
mascha@beweegwijs.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij Mascha Warnshuis via +31 (0)634281945.  
 

mailto:mascha@beweegwijs.nl

