
 
 

Bewegen loont, altijd!  
 

Sportief Capelle is een dynamisch bedrijf, dat midden in de Capelse samenleving staat en een belangrijke plaats 
inneemt in de Capelse sport- en beweegwereld. De organisatie van Sportief Capelle bestaat uit de teams 

‘Accommodatie & Exploitatie’ en ‘Sport & Bewegen’. 
 

Wij zoeken: 
 

(Vak) Leerkracht(en) Lichamelijke Opvoeding (m/v) 
24 – 32 uur per week 

 
Wat ga je doen 

• Stimuleren van een actieve- en gezonde leefstijl en daarmee een bijdrage leveren aan een positief 
opgroeiklimaat voor kinderen binnen het Primair Onderwijs (PO); 

• Zelfstandig geven van bewegingsonderwijs PO vanaf groep 1 tot en met groep 8, eventueel onder 
begeleiding van een supervisor; 

• Kinderen enthousiasmeren voor plezier in bewegen en een actieve leefstijl, het laten ontwikkelen van 
talenten en kwaliteiten en het laten groeien van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen door bewegen;   

• Organisatie rondom het geven van de lessen, overleg groepsleerkracht, ouders, etc.; 

• Organisatie van de aanvullende sport- en beweegactiviteiten op de scholen zoals schoolsportdagen, 
schoolsportprogramma’s;  

• Geven van advies ten aanzien van sport- en beweegbeleid op school;  

• Op verzoek coördineren en uitvoeren wijksport / naschools aanbod (verschilt per school);  

• Bijdragen aan de ontwikkeling van programma’s binnen Sportief Capelle. 
 
Wat zoeken wij 
Een leuke enthousiaste collega, die: 
- In bezit is van HBO werk en / of denkvermogen en in het bezit van een afgeronde opleiding van de Academie 

Lichamelijke Opvoeding of PABO + en in bezit van een lesgeefbevoegdheid;  
 
En tevens: 
- kindvriendelijk is en weet hoe met kinderen te communiceren en kinderen te stimuleren;  
- een actieve en oplossingsgerichte houding heeft; 
- kan functioneren in een dynamische omgeving, waar de kinderen uiteindelijk altijd centraal staan;  
- beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en oplossingsgericht acteert; 
- energie en passie mee brengt en innovatief kijkt naar het vak;  
- flexibel inzetbaar en een teamplayer is; 
- bereid is om wisselende tijden en tijdens de schoolvakanties te werken;  
- in bezit van een rijbewijs B en een beschikking over een auto is een pre. 
 
Wil jij invulling geven aan deze mooie rol? Neem dan snel contact met ons op. Laat ons op jouw manier weten 
waarom wij jou moeten ontmoeten. 
 
Wij bieden 
Een boeiende functie in een dynamische omgeving. De beloning en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Sport. Er is mogelijkheid tot uitbreiding van je werkzaamheden binnen Sportief Capelle als buurtsportcoach of 
actief in het zwembad. Daarmee is ook uitbreiding van uren mogelijk.  
 
Meer weten of reageren 
Mail ons via l.witteveen@sportiefcapelle.nl. t.a.v. Lian Witteveen, directeur Sportief Capelle. Sluitingsdatum 3 juli 
2020. Houd rekening met gesprekken in de week van 6 juli.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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