
 
 

 

Delta Scholengroep verbindt 25 PO-scholen verspreid over de 
gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Oost-Gelre en Berkelland. 
Onze scholen verzorgen onderwijs voor ruim 5000 kinderen die in hun 
leerproces worden begeleid door ruim 600 medewerkers. Delta 
Scholen hebben een eigen gezicht, zijn geworteld in een eigen traditie 
en omgeving, maar vormen een solidair verbond van kennis, ervaring 
en ambitie op het gebied van primair onderwijs. 

 

 

 

 
De Margarethaschool is een gemengde katholieke school met sport en bewegen hoog in het 
vaandel. Alle kinderen krijgen drie keer per week bewegingsonderwijs aangeboden. 
Daarnaast organiseren we een ruim aanbod naschoolse sportactiviteiten. De school neemt 
een centrale plaats in, in de Arnhemse wijk Malburgen.  
 
Als school zijn we meer dan een plek om te leren. Het bieden van een veilig pedagogisch 
klimaat voor onze leerlingen zien we als één van onze belangrijkste kerntaken. Als school zijn 
we sterk in het onderhouden van relaties met kinderen, ouders, de buurt en maatschappelijke 
organisaties. 
 
Per direct zijn we op zoek naar een:  
 

Vakleerkracht Sport en Bewegen 
(0,8 WTF: dinsdag tot en met vrijdag) 

 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opgesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat 
onze voorkeur uit naar interne kandidaten.  
 

Wij zoeken een collega die:  

• bevoegd is tot het geven van bewegingsonderwijs PO; 

• ervaring en affiniteit heeft met onze leerling populatie; 

• afstemt op de onderwijsbehoefte van het kind; 

• goed kan samenwerken en initiatief toont; 

• ervaring heeft met flexibel organiseren van onderwijs; 

• een professionele houding heeft; 

• open met kinderen, ouders en collega’s communiceert; 

• enthousiast en betrokken is. 
 

Wij bieden:  

• een fijne werksfeer met een betrokken team; 

• een moderne sportlocatie met veel mogelijkheden en een uitgebreid beweegaanbod; 

• een groot beweegteam bestaande o.a. uit drie sportdocenten en studenten van de 
HAN ALO, PABO/ALO en CIOS Rijn IJssel; 

• betrokken ouders en enthousiaste kinderen; 

• een tijdelijke benoeming als leerkracht LC van 32 uur per week, met uitzicht op 
verlenging of een vaste benoeming op de Margarethaschool of een van de andere 
Deltascholen. 

 

Enthousiast?  
Dan ontvangen wij graag uiterlijk zondag 5 februari 2023 een korte motivatiebrief met CV 
op: t.meboer@margarethaschool.nl 
Voor meer informatie kun je bellen met Ton Meboer of Marloes van Zomeren (026-3216670) 
of de website van de school raadplegen: http://www.margarethaschool.nl  
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