
  

 
 

 
 
Vakleerkracht OBS Bonnerschool 
Per 1 september 2022 zijn we op zoek naar een vakleerkracht gymnastiek voor één dag in de 
week op de Bonnerschool in Gieten. We zoeken iemand die op maandag beschikbaar is om 
van 8:30 tot ongeveer 13:30 uur les te geven. In verband met de beschikbaarheid van de 
sporthal is het ruilen van werkdag helaas niet mogelijk. De vacature is voor het hele schooljaar.  
 
Op de maandag krijgen de groepen 1 tot en met 8 verdeeld over vijf groepen, elk 45 minuten 
gymles. Hier hoort een werktijdfactor bij van 0,1667 fte. Op de Bonnerschool geeft een andere 
vakleerkracht gym op donderdag een tweede gymles aan de groepen 3 tot en met 8.  
 
Heb jij zin om in het nieuwe schooljaar op maandag aan de groepen 1 tot en met 8 van de 
Bonnerschool gym te geven? En wil je deel uitmaken van een enthousiaste groep 
vakleerkrachten gymnastiek die samen op onze 12 scholen de gymlessen verzorgen? Samen 
met de bovenschools coördinator van de vakleerkrachten overleggen zij een aantal keer per 
jaar en zorgen zij voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs op onze scholen. Onze voorkeur 
gaat uit naar een ALO opgeleide vakleerkracht. 
 
Meer informatie over de Bonnerschool vind je op www.bonnerschool.nl en over de stichting 
op www.primah.org 
 
Ben jij of ken jij iemand die met veel enthousiasme gymlessen wil geven en nog beschikbaar is 
op maandag, dan horen we het graag.  
 
Contact opnemen met 
Als je meer informatie wilt over de vacature, dan kun je contact opnemen met Jelle Elzinga, 
directeur Bonnerschool. Je kan mailen naar directie.bonnen@primah.org of bellen naar  
06-43021458.  
 
Heb je interesse? Bel of mail ons dan snel!  
Je mag Jelle Elzinga bellen, maar ook een mail sturen naar Cisca Oenema, beleidsmedewerker 
P&O van Stichting PrimAH via vacature@primah.org of even bellen naar 06-51998614.  
 
Omdat de vacature per direct beschikbaar is, is het mogelijk dat we bij een enthousiaste reactie 
direct contact met je opnemen zodat we in de week van 22 augustus kunnen kennismaken. Is 
deze baan precies wat voor jou, wacht dan vooral niet langer, maar bel of mail meteen even 
naar ons. Het zou jammer zijn als iemand je voor is. Misschien kunnen we je dan volgende 
week bij PrimAH verwelkomen en start je op maandag 5 september met lesgeven.  
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