In Pijnacker-Nootdorp zijn in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties in
totaal 7,9 fte aan combinatiefuncties gerealiseerd. De gemeente en diverse lokale
organisaties hebben afgesproken samen te werken aan een versteviging van het
sportieve en culturele aanbod op scholen, bij verenigingen en in de wijken en kernen.
Stichting Werk Midden-Holland treedt op als werkgever voor 5,3 fte, terwijl Stichting Jeugd- en Jongerenwerk
Midden-Holland de werkzaamheden aanstuurt. In Pijnacker-Nootdorp is het team, bestaande uit
vakleerkrachten, sportconsulenten en buurtwerkers, bekend als Team4Talent.
Per direct zoeken wij een combinatiefunctionaris in de functie van:

Vakleerkrachten Sport (m/v)
(voor 16 - 24 uur per week)
Als vakleerkracht sport geef je een impuls aan het bewegingsonderwijs en het promoten van een gezonde
leefstijl. Je verzorgt/faciliteert sportkennismakingslessen en je structureert samenwerkingsverbanden met
verenigingen en andere organisaties. Je realiseert samen met de sportconsulenten een veelzijdig en
gedifferentieerd sport- en beweegaanbod op en rondom de scholen, bij de kinderopvang, bij de
sportverenigingen en in de buurt.
Taken
 Verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, mede door het coachen van groepsleerkrachten,
het geven van voorbeeldlessen en bijscholingen
 Ontwikkelen van de zogenaamde ‘les van de maand’
 Screenen van basisschool kinderen op motorisch vlak
 Opzetten van een sportkennismakingsprogramma
 Opzetten van een naschools sportprogramma
 Opzetten van schooltoernooien in samenwerking met verenigingen
 Stimuleren structurele samenwerking tussen onderwijs, sport en kinderopvang
 Werven en coördineren van (maatschappelijke) stagiaires die beweegteams vormen ter ondersteuning van
de uitvoerende activiteiten
Profiel
Jij bent een bruggenbouwer die mensen en organisaties kan binden, je bent niet bang om te pionieren en
werkt praktisch en resultaatgericht maar wel met gevoel voor verhoudingen. Je bent een proactieve, flexibele
en communicatieve persoonlijkheid, die goed zelfstandig kan werken, over de nodige creativiteit beschikt en de
sport op een enthousiaste wijze overbrengt. Je hebt een afgeronde opleiding A.L.O., aantoonbare relevante
werkervaring is een pre. Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs en een auto. Naast je functieprofiel
ben je in staat om kennis en ervaringen te delen om zo je bijdrage te leveren om gezamenlijk de “sport” op een
hoger niveau te brengen.
Functie-eisen
 HBO-opleiding; bij voorkeur ALO
e
 1 graads lesbevoegdheid is een vereiste
 Aantoonbare affiniteit met sport en bewegen
 Kennis en ervaring met bewegingsonderwijs
 Vaardigheden in het organiseren en uitvoeren van sportactiviteiten
 Vaardigheden in het bouwen en onderhouden van contacten en relaties
Ons aanbod
Je komt als uitzendkracht in dienst bij Stichting Werk Midden-Holland, die je een leuke, afwisselende en
verantwoordelijke baan aanbiedt in een enthousiast zelfsturend team met passie voor hun werk. De CAO ABU
is van toepassing. De salariëring is binnen het project op aanvangsniveau van vakleerkracht geregeld. Het
aantal te werken uren wordt afgestemd op de beschikbare projectwerkzaamheden en jouw inzetbaarheid.
Meer informatie?
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met teamleider Esther Scheenaard: 06-35120101.
Solliciteren?
Geïnteresseerden worden verzocht een gemotiveerde brief met CV te sturen naar pz@stjjmh.nl.

