
 

KIEM, ONDERWIJS MET ZORG  

KIEM IS EEN SCHOOL VOOR KINDEREN MET EEN VERSTANDELIJKE, 

LICHAMELIJKE OF MEERVOUDIGE BEPERKING EN KINDEREN DIE LANGDURIG 

ZIEK ZIJN. KIEM BIEDT, IN SAMENWERKING MET REVALIDATIECENTRUM 

RIJNDAM EN ANDERE ZORGAANBIEDERS, ONDERWIJS EN ZORG ONDER ÉÉN 

DAK. ONZE CIRCA 270 LEERLINGEN VARIEREN IN DE LEEFTIJD VAN 4 TOT 20 

JAAR. PER DIRECT ZOEKEN WIJ: 

 

EEN VAKLERAAR 
BEWEGINGSONDERWIJS 

WTF 0,4 -0,6  

(2 TOT 3 DAGEN) 

 

Als vakleraar (schaal L11 CAO PO) verzorg je zelfstandig en in overleg met collega vakleraren en de 

groepsleiding de lessen bewegingsonderwijs voor al onze doelgroepen. 

 

We zoeken iemand die: 

 Bekwaam, gemotiveerd en breed inzetbaar is (alle doelgroepen en leeftijden); 

 Aantoonbare affiniteit heeft met onze doelgroep; 

 Methodisch kan werken aan de (motorische) ontwikkeling van onze leerlingen en bewegen in kan 

zetten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen; 

 Vanuit structuur plezier in (samen) bewegen centraal stelt; 

 Bereid is actief bij te dragen aan team- en schoolactiviteiten; 

 Steekwoorden: een open blik voor de mogelijkheden van onze kinderen, een lerende houding, 

stevig in je schoenen staan, gevoel voor humor hebben, goed kunnen relativeren en respect hebben 

voor de diversiteit op onze school 

Vacaturenummer: 2021  



 

 

Onze geweldige leerlingen verdienen elke dag een enthousiaste juf of meester voor de klas, of je nu 

onderwijsassistent of leraar bent! Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met de doelgroep, dat je onze 

leerlingen hoort en ziet. Je kunt veiligheid, duidelijkheid en structuur bieden door jouw uitstekende 

pedagogische vaardigheden, ook je didactische vaardigheden zijn van een hoog niveau gezien de grote 

variatie aan doelgroepen binnen Kiem. 

 

Sollicitatieprocedure 

We nodigen je van harte uit te solliciteren. Maar voor je dit doet ontvangen we je graag een keer op 

Kiem voor een rondleiding en een dagdeel meedraaien.  

Ben je daarna nog steeds enthousiast? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en een recent CV – 

beide graag als bijlage toegevoegd - via h.deruiter@spon.nl. We vragen je vriendelijk in de 

motivatiebrief aan te geven: 

 Hoeveel dagen je beschikbaar bent 

 Op welke dagen je beschikbaar bent 

 

Voor aanvullende vragen of inlichtingen kun je Hans de Ruiter (directeur), mailen op h.deruiter@spon.nl  

 

Solliciteren 

Voor meer informatie over onze school, kijk op de website www.kiem.spon.nl  
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