
   

 

 
Vacature docent Sport en Bewegen  

 
Jij kunt bijdragen aan eigentijds onderwijs en onze nieuwe docent Sport en Bewegen! 
 
Wie zijn wij? 

Het Amadeus Lyceum is een cultuurprofielschool voor vmbo-TL, havo, atheneum en 
gymnasium. Wij bereiden leerlingen voor op de dag van morgen. Ons cultuuronderwijs geeft 
kennis over kunst, media en erfgoed. Hiermee stimuleren en ontwikkelen we creatief denken 
bij onze leerlingen. Respect en dialoog zijn daarbij belangrijke kernwaarden, net als het 
aanwakkeren van nieuwsgierigheid -naar zichzelf, de ander en de wereld. Leerlingen leren 
bij ons op een zelfstandige en onderzoekende wijze, ze krijgen daarbij de beste begeleiding. 
Met eigentijds onderwijs zetten we hen midden in de maatschappij: helemaal 
‘toekomstproof!’. 

 
Leuk! Wat ga ik doen? 
Het Amadeus Lyceum is een cultuurprofielschool en Sport & Bewegen staat ook hoog in het 
vaandel. Met een flinke, enthousiaste sectie proberen we de leerlingen zo goed mogelijk in 
een fysiek actieve modus te krijgen.  

De afgelopen jaren zijn we, ondanks COVID-19, druk bezig geweest met de ontwikkeling van 
ons vak, waarin we vooral een duidelijke visie hebben gecreëerd op beoordeling binnen 
bewegingsonderwijs. Wij vinden dat niet elk kunstje bekritiseerd moet worden, maar dat er 
andere manieren zijn om meer uit een gymles te halen. Lijk het jou wat om hier aankomend 
jaar over mee te denken? En ben je flexibel, enthousiast en weet je van aanpakken? Dan is 
deze vacature wellicht iets voor jou! 

  
Tof! Wanneer vinden jullie mij een interessante kandidaat? 
Omschrijving functie eisen 

• Je bent beschikbaar bij de start van het nieuwe schooljaar; 

• Je bent 0,8 tot 1,0 fte beschikbaar; 

• Je kunt je vinden in ons onderwijsconcept en onze cultuurschool; 

• Als docent lichamelijke opvoeding beheers je de kunst om via het 
bewegingsonderwijs bij leerlingen interesse en enthousiasme op te wekken voor 
sport en bewegen; 

• Je brengt leerlingen in aanraking met het nut van je vak en weet ze op enthousiaste 
wijze naar goede resultaten te brengen; 

• Je geeft activerend en motiverend les, waardoor leerlingen het beste uit zichzelf naar 
boven kunnen halen. 

 
Check! Wat hebben jullie mij te bieden? 

• Een contract voor 0,8 tot 1,0 fte; 
• Een jaar contract met uitzicht op een vast dienstverband; 
• Een salaris conform CAO Voortgezet Onderwijs; 



   

 

• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
 

Oké, dit wil ik! Hoe ziet de procedure eruit? 
Je solliciteert via Meesterbaan. Contactpersoon voor de vacature is mw. Annemiek van 
Mieghem (conrector), bereikbaar via het e-mailadres vacatures@amadeuslyceum.nl   
We willen zo snel mogelijk persoonlijk met je kennismaken als jij er voor ons uitspringt qua 
match met onze vacature dus we zullen al lopende de procedure gesprekken. Is de match 
dan helemaal gemaakt, dan kun je per 1 augustus 2022 bij ons aan de slag! 
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