
 

LEUKSTEKINDCENTRUM    EIGENTIJDSCONCEPT   TOPTEAM   NIEUWBOUWWIJK   SAMEN            
 

Wil jij de leukste baan in een eigentijds 

kindcentrum met een topteam? 
Lees dan snel verder en reageer! 

 
 

Een unieke kans om samen met een super enthousiast team te bouwen aan een prachtig 
nieuw kindcentrum! We werken als één team samen met professionals uit onderwijs en 

opvang. Kinderen laten stralen in hun ontwikkeling, dát is de missie van ons kindcentrum. 
Wij zoeken een sportieve en energieke vakleerkracht die kinderen laat ervaren hoe leuk 

sporten en bewegen is! 
 

 verbinding    talentontwikkeling    persoonsvorming    welbevinden 
 eigentijds    betekenisvol    procesgericht    eigenaarschap 

Gaan jouw ogen stralen van een functie als gymleraar binnen een kindcentrum in 
oprichting? En herken jij jezelf in onderstaande omschrijving? Laat het ons dan weten! 

• Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor Lichamelijke Opvoeding en hebt 
aantoonbare ervaring. 

• Je bent open en hebt een positieve grondhouding. 

• Je toont uitstekende pedagogisch-didactische vaardigheden. 

• Je toont een growth mindset en wil investeren in een nieuw concept. 

• Jij wilt niets liever dan werken vanuit gedeelde kernwaarden en weet daar concrete 
invulling aan te geven. 

Wij bieden: 

• Een uitdagende werkomgeving in een dynamische Utrechtse nieuwbouwwijk waar 
we samen groeien en het onderwijsconcept verder ontwikkelen. 

• Een ambitieus en enthousiast team dat elkaar ondersteunt en inspireert. 

• Eigen tijdelijke huisvesting en vanaf 2022 een prachtig nieuw gebouw met eigen 
gymzaal en twee beweegzalen.  

• Wij hebben met ingang van zsm een aanstelling van 0,1 fte (een dagdeel per week) 
met kans op verlenging en uitbreiding na de zomervakantie! 

• Leeuwesteyn is één van de 30 basisscholen behorend bij stichting PCOU. 

• PCOU heeft een eigen academie met talloze ontwikkelingsmogelijkheden om je eigen 
loopbaan mede vorm te geven.  

• Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en is conform CAO PO. 

Bij interesse, stuur je motivatie en CV uiterlijk 6 januari 2021 aan: directie@kcleeuwesteyn.nl 
t.a.v. Annemieke Veeneman (directeur). Je krijgt een bevestiging van ontvangst en bij een 
match nodigen we je graag uit voor een persoonlijk gesprek. 
 
 

Vacature gymleraar 

miv zo spoedig mogelijk 

https://www.kcleeuwesteyn.nl/algemeen/waar-wij-voor-staan/
mailto:directie@kcleeuwesteyn.nl

