
Vacature leerkracht 
bewegingsonderwijs

Basisschool Al Amana Hoorn
Voor onze mooie basisschool zijn wij op zoek naar een 
ambitieuze leerkracht bewegingsonderwijs voor 0,51 fte

Beschik jij over een ALO-diploma? Beschik jij over de nodige sportieve kennis en kunde 
en kun jij leerlingen met gemak in beweging brengen? 
Voor onze school zijn wij  op zoek naar een leerkracht bewegingsonderwijs. De 
lesdagen zijn dinsdag en donderdag. Ook zijn er beweegmanagement uren die in 
onderling overleg ingezet kunnen worden
Jij weet alles van beweging en weet met gemak de leerlingen het belang er van in te 
laten zien hoe goed het is om fysiek en mentaal gezond te blijven. Jij vindt het als 
gymleerkracht leuk om leerlingen mee te nemen in nieuwe sporten en spelvormen. Jij 
laat leerlingen dan ook zelf ontdekken. Jij bent uiteraard sportief ingesteld en weet 
leerlingen van dit niveau met gemak te enthousiasmeren voor sport in de algemene 
zin van het woord als gymleerkracht. 
Heb jij affiniteit met onze doelgroep en de identiteit van de school of sta jij ervoor 
open hier kennis mee te maken?
Dan is Basisschool Al Amana Hoorn op zoek naar jou!
Wie zijn wij?
Wij zijn een basisschool met een Islamitische identiteit en vallen onder het bestuur 
van Stichting Al Amana Scholen.
Het team 
Je komt te werken in een warm team waarin respect en veiligheid een groot goed zijn. 
Met open communicatie, een goede samenwerking en een duidelijke visie werken wij 
ambitieus samen aan de ontwikkeling van jonge individuen. De 
organisatie gelooft in groei en ontwikkeling en biedt ruimte aan leerkrachten zich 
verder te scholen.
Wij zijn een divers team: Iedereen is welkom ongeacht identiteit of 
levensovertuiging.
Ons motto is ‘Elke leerling telt’. Ons  onderwijs kenmerkt zich door de Islamitisch 
identiteit, waarden en normen, burgerschap & sociale vorming en hoogwaardig 
onderwijs in de kernvakken. Wij besteden ruim aandacht aan taal en rekenen en vullen 
dit onderwijs-aanbod aan met wereldoriënterende vakken. Voor de sociale vorming 
werken wij met de methode Vreedzame school. 

Kom jij ons team versterken? 
Laat het ons weten door een mail (inclusief CV) te sturen naar 
directie.hoorn@alamana.nl 
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