Per 1 augustus 2019 zoeken wij een enthousiaste en innovatieve

Begeleider Sport & Bewegen (0,6 - 0,8 wtf)
Basisschool De Sporckt en Kinderopvang De Teddybeer
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

Basisschool De Sporckt staat in de wijk
Tuindorp/Kievit en telt zo’n 500 leerlingen,
verdeeld over 20 groepen en een team van
40 personeelsleden. Wij werken vanuit
vier stelregels. Een vertrouwde en veilige
omgeving, actief en doelgericht leren,
persoonlijke ontwikkeling en educatief
partnerschap.

▪ Een enthousiaste en innovatieve docent
die in staat is om beweegmomenten en
een beredeneerd aanbod te creëren.
▪ Een docent voor de groepen 3 t/m 8 op
De Sporckt voor één beweegmoment van
30 minuten per week.
▪ Een creatieveling die in staat is om een
beredeneerd beweegaanbod te creëren in
de middagpauze en een naschools
aanbod voor De Teddybeer op maandagen donderdagmiddag.
▪ Iemand maximaal 32 uur beschikbaar is,
verdeeld over vijf dagen in de week.
▪ Minimaal MBO werk- en denkniveau

▪ Een tijdelijk dienstverband voor
een jaar, wanneer de pilot succesvol
blijkt, aansluitend om te zetten in een
vast dienstverband;
▪ Ondersteuning, begeleiding en
professionalisering naar behoefte;
▪ Twee uitdagende werkplekken op één
locatie. Werken op basisschool De
Sporckt en bij de kinderopvang De
Teddybeer.
▪ Een uitdagende doelgroep van
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12.
▪ Aantrekkelijke werktijden, een
passend salaris (schaal 7 OOP) met
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor
Primair Onderwijs.

Stuur dan een motivatiebrief
en CV vóór 21 juni 2019 naar
jos.montulet@xpectprimair.nl

Xpect Primair bestaat uit twintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.

Wij onderscheiden ons door kinderen
actief en doelgericht te laten leren. Dat
vindt plaats binnen en buiten de school.
Wij werken nauw samen met onze
kinderopvangpartner De Teddybeer. Deze
vacature is onderdeel van een tweejarige
pilot die komend schooljaar gaat starten.

De gesprekken vinden plaats met
Jos Montulet (Sporckt) en Steffy
Kusters (De Teddybeer) op
dinsdagmiddag 25 juni 2019.
Meer informatie over deze
vacature?
Jos Montulet
Directeur Basisschool De Sporckt
013-4648230 of 06-44566582

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.

Meer informatie over de school?
www.sporckt.nl

Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden

www.deteddybeer.nl

www.xpectprimair.nl

