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Vacature reisleider Beweging 

 

werktijdfactor 0,7 (28 uur) 

Montessorischool De Linde is op zoek naar: 
een Vakleerkracht gymnastiek 

 
 
Op Montessorischool De Linde zien wij de basisschoolperiode 
als een reis voor de kinderen. Onze teamleden zijn daarbij de 
reisleiders die de ca. 230 kinderen begeleiden gedurende 
deze reis. Wij zijn op zoek naar een nieuwe reisleider!  
De reisleider Beweging (vakleerkracht gymnastiek) 
 
Wij zoeken een reisleider die: 

● Bevoegd gymnastiekleerkracht is; 
● Intrinsiek gemotiveerd is; 
● Een veilige sfeer kan creëren; 
● Met gemengde groepen kan werken; 
● Lef heeft en buiten de lijntjes durft te kleuren; 
● Autonoom en professioneel handelt; 
● Nieuwsgierig is naar de ontwikkeling van zichzelf, 

leerlingen en collega’s. 
 

En die verder:  
● Beschikbaar is op maandag, woensdagochtend en 

donderdag; 
● Affiniteit heeft met montessori-onderwijs en zich 

hierin wil verdiepen; 
● Sportdagen, Koningsspelen, schoolsporttoernooien, 

buitenspelen en bewegend leren organiseert; 
● Initiatiefrijk, enthousiast en flexibel is. 
● Altijd denkt in mogelijkheden. 

 
 
 
 
 

 

 
Wij bieden: 

● Een bevlogen team dat samen bouwt aan de 
toekomst van onze kinderen. 

● Een veerkrachtig en flexibel team. 

● Het gedachtegoed van Maria Montessori 

● Onderdeel zijn van ons dynamische 

reisprogramma. 

● Een goed ingerichte, inpandige gymzaal in ons 

jonge gebouw. 

● Moderne montessori-methoden en goede 

faciliteiten. 

● Een oceaan aan mogelijkheden voor initiatief en 

ontwikkeling. 

● Een fijne werksfeer in een prettig gebouw met 

goede faciliteiten. 

 

 

Ben jij onze reisleider Beweging (vakleerkracht gymnastiek) 
die professioneel en autonoom bijdraagt aan de visie van 
onze school?  
 
Grijp dan nu je kans en stuur ons een bericht  
met daarin je motivatie en je cv. 
Stuur je e-mail naar onze directeur Eva Bijlsma; 
directeur@montessorischooldelinde.nl 
Meer informatie over de vacature?  
Eva Bijlsma is op werkdagen tussen 9u en 10u bereikbaar 
via 020 - 6453502.  
 
Reageren kan tot maandag 20 juni 2022.  
De gesprekken vinden plaats op in week 25. 
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