Vacature: Lesgever sport in Zwanenburg
Zwanenburg Sport, SV Christofoor en CEA de Hoek zijn op zoek naar een sportieve lesgever voor
verschillende sportactiviteiten in Zwanenburg. De sportaanbieders bundelen hun krachten in deze
gezamenlijke vacature. In alle lessen staan sportiviteit, plezier, veiligheid en aandacht voor de
doelgroep voorop.
Over de activiteiten
Kidsgym bij Zwanenburg Sport
Kidsgym is een les waar kinderen de basisvormen van turnen op speelse wijze krijgen aangeboden.
Van 4 tot en met 13 jaar kunnen kinderen meedoen aan de gymlessen. Ze maken kennis met de
verschillende toestellen zoals de trampoline, tumbelingbaan, evenwichtsbalk, brug en rekstok.
Daarnaast worden ook spelvormen aangeboden.
Sport Extra bij SV Christofoor
Sport Extra is een multisport-les voor jongeren (12-18 jaar). In een wekelijkse gevarieerde sportles is
er extra aandacht voor de jongeren. Hierdoor kunnen jongeren met sociaal-emotionele achterstand
meedoen, maar ook andere jongeren zijn welkom.
BBB (buik-billen-benen) bij CEA de Hoek
BBB pakt de drie belangrijkste B’s van je lichaam aan, namelijk Buik, Billen en Benen. Door een
combinatie van cardio- en krachttraining worden calorieën verbrand en wordt het lichaam strakker.
De doelgroep van BBB is vanaf 14 jaar tot en met 60+.
Kinderyoga bij CEA de Hoek
Kinderyoga heeft als doel dat kinderen (van 8 tot en met 14 jaar) zich goed voelen. Ze leren op hun
ademhaling te letten en hoe ze met lastige situaties om kunnen gaan. Daarnaast kan yoga kinderen
rust bieden en ontspanning en zelfvertrouwen geven.
Wie zoeken we
We zoeken een lesgever die voldoet aan onderstaande eigenschappen:
- Sportief, sociaal en enthousiast
- Ervaring met lesgeven, een afgeronde opleiding sport en bewegen, ALO of een sportspecifiek
trainersdiploma zijn een pré.
- In het geval van kidsgym dien je in het bezit te zijn van een KNGU licentie niveau 3 of ALO diploma.
- In het geval van Sport Extra in staat zijn om jongeren met een sociaal-emotionele achterstand te
begeleiden.
Wat bieden wij
Alle drie de organisaties hechten veel waarde aan de connectie tussen lesgever en deelnemers. We
vinden het belangrijk om goed contact te houden met de lesgever en besteden hier veel aandacht
aan.
Zwanenburg Sport heeft een hart voor sport en voor het dorp Zwanenburg. Als lesgever heb je de
vrijheid om de les in te delen met gym- en spelvormen, maar veiligheid staat voorop.
SV Christofoor is een omnisportvereniging met verschillende taken van sport: basketbal, judo,
volleybal, badminton, darts en aerobics/bodyshape. Hierdoor kun je in contact komen en

samenwerken met alle afdelingen. Het volgen van een cursus gericht op lesgeven aan de doelgroep
(sociaal-emotionele achterstand) behoort tot de mogelijkheden.
CEA de Hoek is een cultureel centrum waarbij helpen en zorgen voor elkaar belangrijke waarden zijn.
Gaat jou interesse verder dan enkel sport, dan kunnen wij je hierin veel bieden.
Voor alle activiteiten zul je apart een contract afsluiten met de sportaanbieder. Dagen en tijden zijn
in overleg. Ben je enthousiast over (een van) deze functies, dan nodigen we je uit om te reageren via
een e-mail aan de sportaanbieders: info@zwanenburgsport.nl, info@svchristofoor.nl of
info@dehoek.org. Meer informatie over de lessen is te vinden op www.zwanenburgsport.nl,
www.svchrisofoor.nl en www.dehoek.org.

