
Vacature GymKids lesgever 

Wie zoeken wij?  

Wij zijn per direct op zoek naar een     

enthousiaste lesgever GymKids voor 4 

uur per week in de gemeente Arnhem. 

Uitbreiding van uren behoort hierbij tot 

de mogelijkheden. 

 

Opleidings- & functie-eisen 
• Afgeronde ALO/ CALO/ CIOS Sport & 

Bewegen niveau 4 

• Affiniteit met jonge kinderen waarbij 
beweegplezier voorop staat en je op 
een enthousiaste en creatieve manier 
peuters in beweging kunt brengen 

• Aantoonbare lesgeefervaring aan   
peuters in de leeftijd van 2-4 jaar 

• Beschikken over een recente VOG  
minimaal van toepassing op functieaspecten 84 
(belast zijn met de zorg voor minderjarigen) en 86 
(Kinderopvang).  

• Een bijdrage kunnen leveren aan de 
ontwikkeling van peuters waarbij je 
het en uitdaging vindt om taal in een 
gymles te verwerken 

 

Wat bieden wij? 
− Marktconforme urenvergoeding 

− Aantal uren in overleg met jouw   
wensen en beschikbaarheid 

− Veel ruimte voor eigen inbreng en 
creativiteit 

− Periodieke bijscholingen 

− Een organisatie die zijn zaken goed 
op orde heeft 

− Gezellig team van GymKids lesgevers 

 

Interesse?  

Stuur je CV met motivatie naar 

Mariëlle van Verseveld 

Operationeel manager 

marielle.vantuil@live.nl  

06-44756765 

https://gymenturnenarnhem.nl  

Wie zijn wij? 

Stichting Gym&Turnen Arnhem is een non-profit  

organisatie. Wij geloven dat de gymnastische sport 

bij uitstek een prima basis is voor iedereen, jong en 

oud, rijk of arm, onafhankelijk waar je roots liggen, 

om goed te leren bewegen, gezond op te groeien en 

oud te worden en gezellig en met veel plezier samen 

te zijn. Onder professionele begeleiding verzorgen 

we lessen in heel Arnhem en de gemeente Rheden. 

Kinderen in de basisschool leeftijd kunnen bij ons 

terecht om te leren turnen en freerunnen. Voor de 

volwassen bieden wij turnlessen en GymFit lessen.        

Daarnaast verzorgen wij ook lessen voor diverse   

organisaties waarmee we bijzondere doelgroepen 

bedienen. Zo hebben we een groot aanbod van   

GymKids lessen voor peuters met een                   

ontwikkelingsachterstand op peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven en hebben we GymFit lessen 

voor de bewoners van woon-zorginstellingen.      

Tenslotte verzorgen wij, in samenwerking met       

basisscholen, naschoolse GymPlus lessen. 

GymKids peutergymlessen 

In samenwerking met kinderdagverblijven van SKAR, 

SPA, Twins en Partou worden er op alle VVE 

‘intensief’ locaties in Arnhem GymKids lessen        

verzorgd. Per september 2020 verzorgen wij met 

Puck & Co, Boeiend, De wensvogel en KSH De  

Boomgaard deze lessen ook op alle VVE locaties in 

de gemeente Rheden.  

 

Met onze GymKids lessen leveren we een actieve 

bijdrage aan het wegwerken van                             

ontwikkelingsachterstanden bij peuters. We werken 

hierbij met beweeggebieden om de motorische     

ontwikkeling te stimuleren. Dit meten en volgen we 

door middel van observaties. Het doel van deze    

observaties is om inzicht te verkrijgen in de grove 

motorische vaardigheden, zodat de lesinhoud kan 

worden afgestemd op de specifieke behoeften van 

de peuters. Ook kunnen problemen vroegtijdig     

worden gesignaleerd en aangepakt. De observaties 

worden besproken met pedagogisch medewerkers 

en ouders. Ze vormen de basis voor de ouder– kind 

workshops. Tijdens deze workshops worden voor-

beelden gegeven van spelletjes die ouders thuis    

kunnen doen (gekoppeld aan wat we oefenen in de 

les). 

 

LOGO 3000 is in onze lessen geïntegreerd waarmee 

we inzetten op het wegwerken van taalachterstand. 

Woorden worden aangeboden in de vorm van liedjes, 

spelletjes, creatief materiaalgebruik en parcourtjes. 

Met onze GymKids creëren we een veilige omgeving 

waarin plezierbeleving voorop staat. De basis voor 

ontwikkeling! 

 

 

 

 

Vacature lesgever 

GYMKIDS PEUTERGYM 

Woensdagochtend 

08:30-09:15 en 09:15-10:00 

PSZ Kleine Boemerang (SPA) 

Eimerssingel Oost 262 

Woensdagmiddag 

14:30-15:15 en 15:15-16:00 

KDO De Speeldoos (SKAR) 

Leidenweg 7 

mailto:marielle.vantuil@live.nl
https://gymenturnenarnhem.nl

