
Vacature  

Vakleerkracht bewegingsonderwijs  

 

Ben jij op zoek naar een leuke baan als vakleerkracht in het bewegingsonderwijs en heb jij passie 

voor het vak? Draag jij graag je steentje bij aan de motorische ontwikkeling en het beweegplezier van 

basisschoolkinderen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij bieden een afwisselende baan waarbij je 

verantwoordelijk bent voor het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs voor meerdere scholen 

in Borne. Daarnaast verzorg je samen met het team van Borne Sport schoolsporttoernooien, na-

schoolse en vakantieactiviteiten.  

 

Ook zijn er mogelijkheden om de functie uit te breiden met taken als procesbegeleider voor de 

regeling ‘Impuls & innovatie voor het bewegingsonderwijs’, waarbij je de visie over de motorische 

ontwikkeling van het jonge kind samen met het onderwijs verder ontwikkeld. Daarnaast is het ook 

een optie om de functie uit te breiden met de taak JOGG regisseur, waarbij je je richt op het 

ontwikkelen van een gezonde leefomgeving voor kinderen. Wil je graag meer lesuren geven, dan kan 

er ook een combinatie gemaakt worden met het onderwijs in het Vechtdal met Sportservice Groep.  

 

Dit breng je mee… 

• Je hebt een ALO – diploma;  

• Als Leraar in Opleiding (LIO) van de ALO ontmoeten we je ook graag;  

• Affiniteit met leerlingen van 4 t/m 12 jaar;  

• Leerlingen motiveren tot een actieve en gezonde leefstijl;  

• Teamspeler en zelfstandig kunnen werken;  

• Flexibel, pro-actief, sportief en met passie voor het vak!  

 

Dit bieden wij jou…  

• Contract voor schooljaar 2022-2023, met kans op vaste aanstelling;  

• Een uitdagende baan voor 22 uur als vakleerkracht bewegingsonderwijs / buurtsportcoach; 

• Mogelijkheden tot uitbreiding met andere taken (bijv. procesbegeleider / JOGG regisseur); 

• De functie wordt ingeschaald in schaal 8 (€ 2666 – €  3811) of schaal 9 (€ 2968 - € 4282) CAO 

Sport, afhankelijk van de invulling en op basis van opleiding, kennis en ervaring;  

• Volop ruimte om je kennis in te zetten, mee te denken in de visievorming en ruimte om jezelf 

te kunnen ontwikkelen;  

• Een gezellig, dynamisch, enthousiast en gedreven Borne Sport team. 

 

Borne Sport is onderdeel van de gemeente Borne, afdeling sportzaken, en bestaat uit een 

professioneel team van buurtsportcoaches. De ambitie van Borne Sport is een leven lang sport en 

bewegen mogelijk maken voor alle inwoners van Borne en daarmee een gezonde leefstijl, 

ontmoeting, verbinding en participatie stimuleren. Kijk ook op www.BorneSport.nl.  

 

Interesse? 

Wil jij ons team komen versterken met jouw kennis en enthousiasme, solliciteer dan via 

bornesport@borne.nl met een brief en een CV of een leuke video! Contactpersonen zijn Gemma 

Tenniglo (beleidsmedewerker sport) 06-11705319, Danny Berghuis (vakleerkracht) 06-41552947, 

Wendy Korte (coördinator) 06-41552854. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op woensdag 24 

en donderdag 25 augustus, maar mocht dit niet uitkomen i.v.m. vakantie, schroom niet om te 

reageren!  

http://www.bornesport.nl/
mailto:bornesport@borne.nl

