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Ben jij een ervaren en enthousiaste leerkracht met een bevoegdheid leraar 

lichamelijke opvoeding en zoek jij een functie waarin je ook je pedagogische 

vaardigheden kwijt kunt, dan hebben wij voor jou een uitdagende baan in een 

professioneel en lerend (multidisciplinair) team, waarbij collegiale 

samenwerking en zelfreflectie belangrijke uitgangspunten zijn. 

 

Leerkracht (V)SO lichamelijke opvoeding 

0,2 FTE 

                                                                                                                                                                                                                    

Vakleerkracht bewegingsonderwijs  -mavo- 

0,2 FTE (werkdag is maandag). We beseffen dat het een kleine werktijdfactor 

bedraagt maar wellicht ben jij de gymdocent die net op zoek is hiernaar. 

                                                                                                                                                                                                                    

De functie:                                                                                                                                                                                                                          

Je verzorgt het bewegingsonderwijs voor een groep van maximaal 12 

leerlingen met uiteenlopende (internaliserende) gedragskenmerken in de 

leeftijd van 12 tot 18 jaar. Je hanteert in je lessen verschillende didactische 

werkvormen en leeractiviteiten. Je creëert een pedagogisch klimaat waarin alle 

leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Je levert een bijdrage aan de 

activiteiten van de locatie. Daarnaast  lever je een bijdrage aan 

onderwijsontwikkeling en -vernieuwing van het onderwijs op de locatie. 

De locatie:                                                                                                                                                                                                 

Op de locatie P.C. Hooftcollege VSO volgen leerlingen in de middelbare 

schoolleeftijd met externaliserende gedragskenmerken een praktijkgerichte of 

een theoretisch gerichte leerweg. Leerlingen met internaliserende 

gedragskenmerken volgen in een apart gedeelte van het gebouw een 

theoretisch gerichte leerweg. Het team van het P.C. Hooftcollege VSO hanteert 

een onderwijsconcept waarbij het uitgangspunt is dat leren meer is dan de 

ontwikkeling van het cognitieve vermogen. In ons onderwijsconcept ligt de 

nadruk op ontwikkeling van vaardigheden, zowel leergebiedoverstijgend als 

leergebiedspecifiek.  

De locatie is gevestigd aan de Touwbaan 42a, 2352 CZ Leiderdorp. 

http://www.leokanner.nl/Locaties/PC-Hooftcollege-VSO 
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De functie-eisen: 

• Een bevoegdheid Leraar lichamelijke opvoeding. 

• Professional met hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig 

hebben. 

Salariëring volgens CAO Primair Onderwijs (L11). Eerste aanstelling voor een 

jaar en daarna bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband. 

Ben je geïnteresseerd?                                                                                                                                                                            

Neem voor meer informatie contact op met Ben Kottenhagen, locatiedirecteur.                                                                             

e-mail: b.kottenhagen@leokanner.nl. 

Denk je de persoon te zijn die wij zoeken, stuur dan een korte motivatie met 

curriculum vitae naar:  vacature@leokanner.nl  

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke 

geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.  
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