
 

VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS IN GEMEENTE HALDERBERGE 
 

Aantal uur per week: 6 tot 18 uur 

Vacaturenummer: 1341 

Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk vanaf 01-01-2023 

 

Voor de gemeente Halderberge zijn wij op zoek naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Je bent 

in dienst bij Stichting SSNB team NB. De werkzaamheden vinden plaats op basisscholen in de 

gemeente Halderberge. 

 

Over SSNB Team NB 
Ons hoofdkantoor zit in Eindhoven en jij werkt lokaal binnen één van onze opdrachten en maakt 

onderdeel uit van SSNB Team NB. Binnen Team NB werken al onze sportprofessionals die lokaal 

werkzaam zijn binnen projecten van SSNB. We organiseren dit middels team NB provinciaal, we 

werken regionaal samen en voeren lokaal uit. Iedere gemeente kent haar specifieke speerpunten en 

de lokale beweegteams van SSNB Team NB geven daar met sport & bewegen invulling aan. SSNB is 

een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Wij gaan voor maatschappelijke winst door de inzet 

van sport en bewegen. 

 

De functie 
Als vakleerkracht bewegingsonderwijs lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het 

bewegingsonderwijs door het verzorgen van gymlessen op school. Daarnaast draag je een gezonde 

leefstijl uit door jouw omgeving hiervoor te stimuleren, enthousiasmeren en verbindingen te maken die 

hieraan bijdragen. De vakleerkracht bewegingsonderwijs draagt ook zorg voor de organisatie van 

tussen- en naschools sportaanbod en zoekt daarbij de verbinding met lokale sportaanbieders. 

 

De werkzaamheden zijn verdeeld over 3 dagen in de week: 

Maandag 6 uur per week Basisschool Uniek 

Donderdag 6 uur per week Basisschool Steiger + Talente  

Vrijdag 6 uur per week Basisschool Talente  

De voorkeur gaat uit naar iemand die alle drie de dagen beschikbaar is. Maar ook als je minder dan 

drie dagen beschikbaar bent nodigen we je uit te reageren.  

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 
•  Jij verzorgt en begeleidt de lessen bewegingsonderwijs; 

•      Jij implementeert een leerlingvolgsysteem om de ontwikkelingen per kind bij te houden; 

•      Je zoekt de samenwerking met partners op; 

•      Je bent op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en      

        bewegen; 

•      Je combineert gezonde en actieve leefstijllessen met het bewegingsonderwijs; 

•      Jij draagt zorg voor naschoolse- en vakantieactiviteiten; 

•      Jij legt makkelijk contact met partners in het onderwijs en breidt makkelijk het netwerk uit; 

 

De functie-eisen 
•  Afgestudeerd als HBO-docent Lichamelijke Opvoeding is een vereiste (ALO) 

• Ook als je bijna afgestudeerd bent nodigen wij je uit om te reageren. 

• Je bent een teamplayer, maar kunt ook uitstekend zelfstandig werken; 

• Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio West Brabant; 

• Je hebt een flexibele werkhouding en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

 



 

Ons aanbod 
Een gezellig en hecht team waar je op kunt bouwen. Je kunt met al je vragen terecht bij collega’s van 

SSNB. Het werk wat je gaat doen is afwisselend. De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de 

CAO sport. Het aanvangssalaris bedraagt minimaal €2851,-- op fulltimebasis. Je komt in dienst bij 

SSNB. En je krijgt in eerste instantie een jaarcontract met zicht op verlenging bij goed functioneren. 

 

Solliciteren? 
Ben je enthousiast geworden? Je kunt je interesse kenbaar maken door jouw motivatie en CV te 

mailen naar info@matchsportdetachering.nl. De vacature staat open tot het moment dat we een 

geschikte kandidaat gevonden hebben. Vermeld in jouw reactie duidelijk het vacaturenummer van 

deze vacature: 1341. 

Voor vragen over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met, Fons de Kok via 

f.d.kok@ssnb.nl of 06-28613845. 

mailto:f.d.kok@ssnb.nl

