
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij een sportleraar 

met een hart voor leerlingen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 (0,6 fte) 
 

 
ONDERWIJS VOOR SPECIALE LEERLINGEN 

Het Pleysier College Zoetermeer is een bruisende 

school voor speciaal onderwijs waar in kleine 

groepen vmbo-onderwijs (BB/KB/TL) wordt gegeven. 

Onze leerlingen, die ons elke dag uitdagen met hun 

gedrag, zijn 12 tot 18 jaar oud. In goed overleg met 

de leerlingen en hun ouders geven wij onderwijs op 

maat. Met onze Win-Win-methode leren we de 

leerlingen hoe ze verantwoordelijkheid kunnen 

nemen voor hun gedrag. We helpen leerlingen hierbij 

vanuit een natuurlijke, horizontale gezagspositie. 

 
ONZE AMBITIE 

Ons team werkt elke dag aan lessen die voor 

leerlingen nóg aansprekender en leerzamer zijn. 

Daarom vinden we het belangrijk dat onze nieuwe 

collega’s leergierig zijn en ideeën hebben over 

eigentijds onderwijs. 

VACATURE 

We zijn op zoek naar een sportleraar met de volgende 

eigenschappen: 

 Flexibel 

 Ambitieus 

 Sociaal vaardig 

 Doorzetter  

 Kwaliteitsbewust. 

Je geeft sport- en bewegingslessen aan kleine 

groepen leerlingen en organiseert sportdagen en 

buitenschoolse activiteiten. Het plezier in bewegen 

staat daarbij voorop, maar je brengt de leerlingen ook 

het belang van bewegen bij.  

Sportleraren die ervaring hebben met het geven van 

lessen in sociale vaardigheden hebben een pré.  



DIT ZIJN JE TAKEN 

 Je geeft sport- en bewegingslessen. 

 Je ontwikkelt en geeft eventueel ook lessen 

in sociale vaardigheden. 

 Je organiseert sportdagen en andere 

buitenschoolse activiteiten. 

DIT BEN JIJ 

 Je houding straalt een natuurlijk gezag uit. 

 Je bent een echte doorzetter en je kunt 

tegen een stootje. 

 Je bent in staat om op een professionele 

wijze evenwicht in nabijheid en afstand naar 

de leerlingen toe te bewaren. 

 Je bent enthousiast en betrokken bij onze 

leerlingen. 

 Je kunt goed zelfstandig en in teamverband 

werken. 

 Je communiceert op een open, proactieve 

manier. 

 Je zet je graag extra in om de kwaliteit van 

onze school verder te verhogen. 

 Je hebt een afgeronde, passende opleiding. 

DIT BIEDEN WIJ 

 Wij bieden je een uitdagende werkomgeving 

in een deskundig en innovatief team dat je 

ondersteunt bij de uitdagingen die onze 

leerlingen je geven. 

 Wij zorgen voor een inwerkprogramma 

zodat je snel vertrouwd raakt met je 

collega’s, onze leerlingen, onze aanpak, de 

zorgstructuur en de dagelijkse routines. 

 We betalen je een salaris conform de CAO 

Primair Onderwijs (LB-schaal). 

 Wij bieden je graag een vast dienstverband 

aan als je de klik hebt gevonden met onze 

leerlingen en onze organisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM KENNISMAKEN! 

Nieuwsgierig naar onze school? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over het 

werken met onze leerlingen. Ben jij enthousiast en zijn wij dat ook? Dan nodigen we je graag uit voor een 

kennismaking bij ons op school.  

Stuur een mail naar werkenbijzoetermeer l@pleysier.nl . Dan nemen wij contact met je op! 

Benno van Daalen 

Directeur 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

NIEUWSGIERIG NAAR HET WERKEN OP ONZE SCHOOL? 

Stuur een mail naar werkenbijzoetermeer@pleysier.nl , 

dan nemen wij contact met je op. 

www.pleysier.nl 
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