
 

 

 

 

 

Stichting Best Onderwijs verzorgt het primair onderwijs in de gemeente Best op zeven 

basisscholen. De scholen vormen autonome eenheden.  

 

Het bestuur van stichting Best Onderwijs is voor Kindcentrum De Klimboom en 

Kindcentrum De Kiezel op zoek naar: 

 

Vakdocent gym (0,8 wtf) 
 

 

Per 1-1-2018 zijn wij op zoek naar een vakdocent gym voor een gecombineerde baan 

bij Kindcentrum De Klimboom en Kindcentrum De Kiezel. 

 

Wij willen de kinderen een veilige plek bieden, waar ze kunnen spelen en spelend 

kunnen leren. Wij willen ontwikkelingskansen bieden op maat, waarbij ze leren 

communiceren en met elkaar om te gaan. Vanuit de eigen basis, maar ook door 

samenwerking, kinderen een doorgaande ontwikkeling bieden. Alle medewerkers zijn 

werkzaam vanuit een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid en men maakt 

gebruik van elkaars kwaliteiten en expertise. 

 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging  

en herken je jezelf in het onderstaande? 

 

• In het bezit is van het diploma vakleerkracht bewegingsonderwijs of ALO-

diploma. 

• Zelfstandig kan werken en tegelijkertijd ook een teamspeler is. 

• Flexibel. 

• Ervaring met leerlingen in verschillende niveaus en leeftijdscategorieën. 

• Bieden van een passend, rijke leeromgeving. 

• Kinderen kunnen activeren, boeien en uitdagen. 

• Beschikt over goede pedagogisch didactische kwaliteiten. 

• Enthousiast en betrokken. 

• Onvoorwaardelijk voor kinderen gaan. 

• Wil graag samenwerken in kindcentrum-teamverband. 

• Denkt in kansen en oplossingen. 

• Pedagogisch tact; duidelijk, rechtvaardig en eerlijk. 

• Uitstekend in staat in om ook kinderen van 6 tot 12 jaar verder te helpen en uit 

te dagen in hun motorische ontwikkeling. 

 

Salaris conform CAO PO functieschaal LA. 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Stuur vóór 22 december a.s. een e-mail met je CV en motivatiebrief naar: 

vacature@bestonderwijs.nl t.a.v. mevrouw A. Sanders. 

 

Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met de heer 

T. Kuipers, directeur Kindcentrum De Klimboom tel. 0499-310265, of mevrouw M. van 

Lieshout, directeur Kindcentrum De Kiezel tel. 0499-371297. 
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