
Docent Lichamelijke Opvoeding 
 
Wat ga je doen? 
Je wordt ingezet als docent bewegingsonderwijs op scholen in het basisonderwijs in de gemeente De 
Fryske Marren, omgeving Joure, Balk en Lemmer. Je gaat zelfstandig sportlessen verzorgen op meerdere 
basisscholen in de gemeente. De lessen variëren van groep 1 t/m groep 8. Wij verwachten een grote 
zelfstandigheid bij het voorbereiden en het geven van de lessen. Afstemming met de basisscholen over 
de inhoud van de lessen en het begeleiden van CIOS-studenten maken onderdeel uit van de functie. 
Daarnaast ben je mede het aanspreekpunt voor bewegen op de basisscholen. Ook lever jij een bijdrage 
aan sportactiviteiten in schoolvakanties.  
 
Aantal uren: Het aantal uren in overleg nader in te vullen  
Locatie: Joure en omgeving  
 
Waar kom je terecht? 
Swim&Sportfun bestaat uit het subtropisch zwembad Swimfun en sporthal Sportfun. Vanuit Sportfun 
worden jaarlijks diverse sport gerelateerde activiteiten georganiseerd, zoals de Koningspelen. Wij zetten 
sport in als middel en willen inwoners stimuleren gezond te leven en hen plezier te laten beleven aan 
sport en beweging.  
 
Swim&Sportfun wordt geëxploiteerd door Stichting De Stiennen Flier en zal, in samenwerking met 
Gemeente De Fryske Marren worden ontwikkeld tot een sportbedrijf. In het kader hiervan starten wij 
eind augustus met het geven van sportlessen aan basisscholen in de gemeente. 
 
Functie-eisen 

• Je hebt een afgeronde ALO-opleiding met lesbevoegdheid; 

• Je werkt op wisselende tijden en tijdens schoolvakanties en bent hierin flexibel; 

• Je bent een sportief persoon die zelfstandig kan werken, weet van aanpakken, kansen ziet en 
deze aangrijpt; 

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 

• Je bent woonachtig in de regio, hebt een rijbewijs en beschikt over een auto. 
 
Als wij samen de overtuiging hebben dat er een match is, verwelkomen wij je heel graag als nieuwe 
collega. Je start met een tijdelijk contract voor één schooljaar, waarbij verlenging voor het volgende 
schooljaar mogelijk is. Wat betreft de arbeidsvoorwaarden val je onder de cao Zwembaden.  
Het salaris is afhankelijk van jouw ervaring, waarbij het minimumsalaris voor deze functie € 2.516,- 
bruto per maand (exclusief 8% vakantiegeld en reiskostenvergoeding) bedraagt.  
 
Solliciteren 
Ben jij geïnteresseerd en zie jij uitdaging in deze functie, dan nodigen wij jou uit om te solliciteren.  
Stuur een korte motivatiebrief, filmpje of totaal iets anders samen met je CV naar ons op. Voor meer 
informatie over deze vacature kun je contact met opnemen met Tjebbe van der Meer via 
tvandermeer@swim-sportfun.nl of 0513- 417648. Reageren op deze vacature kan tot en met 11 juli 
2019.  
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