
   H é, Doe Je Nu Mee? 
 

 
 

Stichting Doejemee zoekt per direct een 

Vakdocent Bewegingsonderwijs  
(Combinatiefunctionaris) 

 26-36 uur per week 
 

Past het helemaal bij jou om vanuit kennis en passie op een inventieve en 

stimulerende manier uitvoering te geven aan de lessen bewegingsonderwijs en de 

naschoolse activiteitenprogramma’s voor kinderen uit het basisonderwijs? 

 

Lees dan nog even verder. 

Ben jij: 

• Een verbinder van mensen en ideeën 

• Innovatief en stimulerend 

• Een inspirator voor zowel de kinderen als voor Doejemee 

• Goed in je vak en weet je waar je het over hebt 

• Bevoegd vakdocent 

• Zelfstandig en ondernemend en lukt het jou om een mooie activiteit neer te 

zetten? 

 

Dan willen we graag met je in contact komen. 

Meer over de functie: 

Als vakdocent bewegingsonderwijs geef je gymlessen, werk je samen met 

sportverenigingen, adviseer je kindcentra over een actiever gebruik van hun 

buitenterrein en gebruik van bewegingsvormen, begeleid je scholen bij gezonde 

school ontwikkeling en ontwikkel je dag-arrangementen buiten de gymlessen. 

  



Meer over Doejemee: 

Ieder kind zijn eigen talent 

Doejemee is DE vanzelfsprekende partner en HET expertisecentrum als het gaat om 

sport en cultuur, vanuit onze passie voor sport en cultuur inspireren en adviseren wij 

onze partners tot (aanvullend) sportief en creatief aanbod. 

Vanuit onze vakkennis geven wij invulling aan vraagstukken hoe je sport en cultuur 

kunt inzetten tbv de ontwikkeling van kinderen. 

EEN creatieve partner binnen het land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg voor 

kinderen en hun omgeving. 

EN dit doen we samen, anders en met veel plezier! 

Wij zijn actief in de gemeenten Boxmeer, Bergen, Cuijk, Grave, St Anthonis, Mook & 

Middelaar, Mill & St Hubert en Gennep. Veel van onze activiteiten worden door deze 

gemeentes gesubsidieerd. Wij werken o.a. voor ruim 70 basisscholen in de regio en 

bereiken meer dan 10.000 kinderen met onze  in- en naschoolse programma’s.  

Meer weten over onze stichting? Kijk even op onze website www.doejemee.nu 

 

Ben je enthousiast?   

We kunnen per direct een nieuwe collega gebruiken dus stuur zo snel mogelijk je 

reactie en dat mag op allerlei manieren.  

Bij ons mogen dingen namelijk ook altijd net even anders. Dus je mag reageren 

gewoon via een brief met CV of via een filmpje of op een andere creatieve manier. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 20 november a.s. 

  

Je mag je reactie sturen naar info@doejemee.nu 
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