Vrijeschool Widar is per 9 januari 2018 op zoek naar een tijdelijke vakleerkracht gym onderwijs in verband met een zwangerschaps- en bevallingsverlof van haar
vaste gymdocent. De vervanging duurt tot en met 13 mei 2018

VAKLEERKRACHT GYM M/V
Vervangingsaanstelling wegens zwanger- en bevallingsverlof voor +/- 0,38 fte functieschaal LA
Werkdagen dinsdag (5,5 lesuren) en vrijdag (3,75 lesuren).
Vrijeschool Widar ligt in een rustige
omgeving met voldoende eigen grond,
een sportzaal, een grote speelplaats en
erg mooie natuurspeelplaats. Het
schoolgebouw bestaat uit twee vleugels
die aan elkaar gekoppeld zijn. De
school heeft vier kleuterklassen, twee
eerste klassen en klas 2 t/m 6. In
hetzelfde gebouw verblijft ook
kindercentrum Hansje Stoffel waar
intensief mee wordt samengewerkt. De
school telt zo’n 245 leerlingen. Centraal
in dit grote, karakteristieke gebouw ligt
de aula, waar veel gemeenschappelijke
activiteiten plaatsvinden. Dit alles draagt
bij aan een intieme en veilige sfeer, die
vooral voor de basisschoolleeftijd
belangrijk is. Betrokkenheid van de
ouders is voor Vrijeschool Widar een
belangrijke voorwaarde voor goed
onderwijs. Zowel kinderen als ouders
nemen daarom binnen Widar een
belangrijke plek in.

Vrijeschool Widar is een van de negen
scholen onder het bestuur van de
Samenwerkende Vrijescholen ZuidHolland.

Onze voorkeur gaat uit naar een enthousiaste en sportieve leerkracht die open staat voor modern vrijeschool onderwijs, in het bezit is van een afgeronde ALO
opleiding en warm loopt bij het zien van onze website www.vswidar.nl en onze activiteiten op facebook.com/vswidar
Wij verwachten dat onze tijdelijke gymleerkracht dat hij/zij:

•
•
•

kan lesgeven aan kleuters t/m klas 6 (groep 8),
enkele licht organisatorische taken kan uitvoeren in aanloop naar de sportdag die 2 weken na terugkomst van onze vaste gymleerkracht plaatsvindt en
onderstaande competenties bezit:

Sportief – voorbeeldfunctie
Inlevingsvermogen – leerlingen kan helpen bij het verleggen van grenzen, waarbij plezier beleven de belangrijkste drijfveer is.
Creativiteit – activiteiten bedenken die motiverend zijn en in beweging brengen. Zowel voor de (zeer) sportieve- als ook voor de minder sportieve leerlingen.
Organisatietalent – orde houden, duidelijke afspraken maken met klassen
Flexibiliteit – gymlessen kunnen wel eens wisselen/verschuiven door bijv. een jaarfeest
Zelfstandigheid – autoriteit uitstralen + ideeën aandragen voor invulling lessen.
Verantwoordelijkheid – Volgen van de leerlijn: het aanleren van de juiste technieken en vaardigheden. Toezien op de veiligheid van de leerlingen.
Vreedzame school – De Vreedzame School, waaronder burgerschap, is een belangrijk onderdeel van het schoolprofiel. Deze werkwijze heeft een gezamenlijk
denk- en communicatiekader opgeleverd voor leraren en leerlingen. Het is een pré wanneer ook de tijdelijke nieuwe gymleerkracht hier naar kan (leert)
communiceren en handelen.
Affiniteit met vrijeschool onderwijs (en kennis en ervaring met bijvoorbeeld Bothmer) is geen vereiste. Wel verwachten wij dat een kandidaat open staat voor ons
onderwijs en zich met interesse toe verhoudt.
Procedure:
De sollicitatieprocedure loopt zowel intern als extern. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur.
Een proefles en assessment kunnen onderdeel zijn van de procedure.
Meer informatie over de school kunt u vinden op www.vswidar.nl.
Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.
Sollicitatie:
Ben jij deze enthousiaste tijdelijke gymleerkracht?
Dan vragen wij je uiterlijk voor 3 november a.s. te solliciteren en een CV en motivatiebrief t.a.v. Nadia Demaret te sturen naar: directie@vswidar.nl. Onder
vermelding van Sollicitatie tijdelijke Gymleerkracht
Wil je meer informatie neem dan contact op met Nadia Demaret, directie@vswidar.nl tel,nr: 015-213 03 30

