
VACATURE
Vakdocent gym - WTF 0,4250 - Nieuw-Vennep
Help je mee de toekomst te creëren?

Over ‘t Venne
't Venne is een Rooms-Katholieke basisschool in de wijk Getsewoud-Noord in
Nieuw-Vennep. In schooljaar 2021-2022 bezoeken rond 200 leerlingen de school,
verdeeld over 8 groepen. Ons team bestaat uit ruim 20 enthousiaste medewerkers die
zich hard maken om onze kinderen een leerzame en prettige schooltijd te bieden.

Waarom kiezen voor ‘t Venne?
● Wij hebben 4x goed gekregen van de inspectie.
● Wij zijn een innovatieve school en er is ruimte voor eigenaarschap.
● Ambities zijn te verwerken in taakuren, dus doen wat je leuk vindt.
● Wij zijn een hecht team en houden van (online) thee drinken na schooltijd, even

ontspannen en daarna weer door.
● Wij werken met ouderpanels, waardoor ouders betrokken zijn en blijven bij de

schoolontwikkeling.
● Wij hebben een LEF-groep waarin kinderen extra uitgedaagd worden en werken

aan hun executieve functies.
● We werken in groep 3 t/m 8 structureel met compacten en verrijken.
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● Wij vinden werken met ICT heel belangrijk. Wij hebben een typecursus onder
schooltijd, werken met Beebots, Ozobots en de Osmo en hebben onze eigen
leerlijn voor ICT.m

● Wij vinden muziek belangrijk en hebben veel instrumenten op school.
● Wij bieden talentontwikkeling aan in de vorm van een atelier.
● Wij zijn een gezonde school en besteden aandacht aan duurzaamheid en het

milieu.

Kijk voor meer informatie over ‘t Venne op de website of bel/mail naar de school.
Meer informatie over onze school vind je op: www.rkbsvenne.nl

Wie zoeken wij?
● Je bent betrokken, hebt een open en nieuwsgierige houding.
● Je bent gedreven, flexibel en daadkrachtig.
● Je kunt reflecterend kijken naar je eigen handelen.
● Je kunt in kansen en oplossingsgericht denken.
● Je bent een sparringpartner voor je collega’s.
● Je ziet ouders als partner bij de ontwikkeling van onze kinderen.
● Je hebt zin om je te blijven ontwikkelen.
● Je gaat uitdagingen niet uit de weg.
● Je bent bekend met het effectieve instructiemodel en/of  Teach Like a

Champion of vindt het leuk om je daarin te scholen.
● Je bent een teamplayer, houdt van samenwerken.
● Je vindt het leuk om af en toe op schoolniveau mee te denken.
● Je vindt het belangrijk om jouw visie op sport met het team, leerlingen en

ouders te delen.
● Je kunt de kinderen enthousiast maken om te sporten en zich motorisch te

blijven ontwikkelen.
● Je ziet kansen om in samenwerking met Sportservice verschillende disciplines

van sport te laten zien aan de kinderen.
● Je kunt een sportdag en toernooien organiseren.
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Vacature
- Functietitel: vakdocent gym
- Met ingang van: 1 augustus
- Soort aanstelling: vast dienstverband
- Werkdagen: in overleg
- Dienstverband: 0,5750

Arbeidsvoorwaarden
Werken bij Jong Leren is werken met hart voor het onderwijs in een inspirerende en
lerende organisatie. Als werkgever dagen wij jou uit het beste uit jezelf te halen. We
bieden je ruimte en mogelijkheden om je persoonlijke leerdoelen volop te
verwezenlijken. Wij vinden samen werken en samen leren erg belangrijk en hebben oog
en aandacht voor onze medewerkers. Als werkgever staan we voor ons vak en onze
medewerkers en we steunen je waar mogelijk. Het bestuur denkt mee met scholen en
met medewerkers.

Sollicitatie informatie
Bij Jong Leren solliciteer je voor een functie op een school. Je eerste aanspreekpunt is
daarom de directeur van de school waar je wilt solliciteren. Als je bent aangenomen,
kom je in dienst van Jong Leren.

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar de directeur of het sollicitatieformulier op
onze website invullen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van de school:
Lisa ter Veen, 0252-675997, lisa.terveen@jl.nu

Over Stichting Jong Leren
Jong Leren bestaat uit 26 prettige confessionele basisscholen waar ouders hun
kinderen graag naar toe brengen en waar je graag werkt als leerkracht, omdat we:
samen leren, elkaar ruimte geven en uitdagen. Iedere school geeft hier op een eigen,
unieke manier vorm aan, zodat leerlingen, ouders en medewerkers hier de vruchten van
plukken. Onze scholen staan in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Heemstede,
Zandvoort en Bloemendaal. Lees meer op www.jl.nu.
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