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In het kader van het Convenant Brede Regeling Combinatiefuncties in het onderwijs is 
SKOLO in samenwerking met de gemeente Losser op zoek naar een nieuwe collega voor de 
functie 
 

Combinatiefunctionaris Sport   m/v 
(40 uur per week) 

(een kleinere aanstelling is bespreekbaar) 

 
De combinatiefunctionaris komt in dienst van SKOLO als werkgever met een verdeling van 
de uren binnen het onderwijs en de sport. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden 
en ontwikkelen van het bewegingsonderwijs inclusief het geven van gymlessen op de 
basisschool. Daarnaast behoort het ontplooien van (naschoolse) sportactiviteiten die 
bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor de jeugd in de gemeente Losser tot de 
kerntaken van de combinatiefunctionaris. De werkzaamheden worden verricht op en nabij 
de SKOLO-scholen.  
 

Wij zoeken een enthousiaste, stimulerende en actieve collega voor: 
 het verzorgen van het bewegingsonderwijs op de basisscholen in groep 1 t/m 8; 

 het opstellen van een jaarplan voor de invulling van het bewegingsonderwijs; 

 advies, ondersteuning en bijscholen van leerkrachten op het gebied van het sport- en  
beweegbeleid op school; 

 het leggen van verbindingen tussen scholen, sportverenigingen en/of andere lokale  
 partijen voor sportactiviteiten; 

 het organiseren en coördineren van sport- en beweegactiviteiten zowel tijdens als na  
schooltijd inclusief vakanties bij verschillende locaties binnen de gemeente Losser; 

 mede zorgdragen voor (door)ontwikkeling van sport- en beweegprojecten in relatie  
 tot een gezonde leefstijl voor de jeugd in de gemeente Losser. 

 

Functie-eisen 
 in bezit van een diploma ALO inclusief 1e graad LO-bevoegdheid; 

 affiniteit met/ervaring in het werken met kinderen en lesgeven in het basisonderwijs; 

 ervaring in het geven van Motorische Remedial Teaching (Extra Gym) is een pre; 

 in bezit van een geldig EHBO-diploma of bereid deze te behalen; 

 ervaring en vaardigheden in het organiseren, plannen en coördineren van 
activiteiten; 

 goede communicatieve vaardigheden, oog voor samenwerken en het opbouwen van 
een netwerk; 

 flexibel, zelfstandig en proactief. 
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Wij bieden 
 een werkplek binnen SKOLO met een vaste contactpersoon en stamschool; 

 functionele begeleiding van uw verdere professionele ontwikkeling, mogelijk aangevuld 
met passende scholing;  

 een benoeming en salarisschaal conform de standaard rechtspositie cao PO (Convenant 
Brede Impuls Combinatiefuncties in het bijzonder onderwijs); 

 een kleinere werktijdfactor is bespreekbaar. 
 

Procedure 
 Uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV ontvangen wij graag uiterlijk 14 augustus a.s. 

 Het gesprek met de benoemingsadviescommissie zal op woensdagavond 21 augustus a.s. 
plaatsvinden (uiterlijk 19 augustus uitnodiging). 

 Bij geschiktheid voor de functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een vereiste. 

 Voor meer informatie kunt u gedurende de vakantieperiode een mailbericht sturen naar 
bureau@skolo.nl. 

 
U kunt uw sollicitatie per mail sturen naar bureau@skolo.nl onder vermelding van vacature 
Combinatiefunctionaris Sport. 

 
 
Zie volgende blad voor een uitgebreide profielschets. 
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Profiel combinatiefunctionaris sport (SKOLO), juli 2019                                                           

 

Uitgangspunt is de bijlage bij de benoeming/aanstelling op basis van het 
convenant Brede Impuls Combinatiefuncties zoals beschreven in de cao Primair 

Onderwijs. De vakleerkracht heeft een aanstelling bij de Stichting Katholiek 
Onderwijs Losser en Overdinkel (wtf. 1,000 of minder). 
 

Beschrijving van de functie, vanuit de bijlage worden hieronder specifieke 
onderdelen of afwijking t.o.v. de beschrijving benoemd: 

 
1.Functie informatie 
Salarisschaal: L10 

Aanstelling:  wtf. 1,000 = 40 uur (een deeltijdfactor is bespreekbaar) 
    

2. Context 
Algemeen 
De werkzaamheden worden verricht op en nabij de scholen van SKOLO in Losser 

en Overdinkel, te weten Pax Christi, Veldzijde, De Verrekijker, De Martinus en De 
Wegwijzer. De combinatiefunctionaris geeft onderwijs in de sportzalen in Losser 

en Overdinkel en draagt zorg voor een aantal activiteiten om de gezonde leefstijl 
van kinderen te stimuleren. Daarvoor wordt samengewerkt met diverse 
organisaties.   

 
Organisatie 

De combinatiefunctionaris geeft gedurende het schooljaar een van de lessen 
bewegingsonderwijs in de groepen 1 t/m 8 van de vijf scholen. Daarnaast geeft 
de combinatiefunctionaris Extra Gym (motorische remedial teaching), 

ondersteuning bij diverse buitenschoolse activiteiten op het gebied van 
bewegingsonderwijs en ontwikkelt in samenwerking met andere instanties 

diverse activiteiten die een gezonde leefstijl actief verbeteren.  
 

We denken daarbij aan: 
 ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten die 

door de schoolsportcommissie worden aangeboden; 

 meedenken bij “Lekker fit”; 
 ondersteuning en meedenken bij activiteiten ter bevordering van gezond 

gedrag en een gezonde leefstijl bij kinderen in de basisschoolleeftijd. 
 
 

Lestijden schooljaar 2019-2020: 
Maandag 8.30 u – 14.30 u 

Dinsdag  8.30 u – 14.30 u 
Woensdag   8.30 u – 12.15 u 
Donderdag 8.30 u – 14.30 u 

Vrijdag: 8.30 u – 14.30 u  
 

Maximum aantal lesgevende uren: 25,75 uur per week 
Gemiddelde tijdsbesteding per week aan buitenschoolse activiteiten en gezonde 
leefstijl: 8 uur per week 
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Normjaartaak/jaarrooster/urenrooster 

De arbeidsduur bedraagt 40 uur per week (bij 1 fte). Voorafgaand aan het 
schooljaar wordt de jaartaak ingevuld. De combinatiefunctionaris maakt jaarlijks 

in de maand mei in overleg met de directeur van de stamschool een jaarrooster 
voor de lessen, de overige activiteiten en inzet voor de buitenschoolse 
activiteiten. In de planning is zichtbaar op welke momenten de 

combinatiefunctionaris ingezet wordt voor de activiteiten (dit kan ook in 
vakantieweken zijn). Elk halfjaar (december en mei) wordt een rapportage 

gemaakt waarin de planning zichtbaar is met de behaalde resultaten. Deze 
rapportage wordt eveneens aan de contactpersoon binnen de gemeente 
overhandigd ter bespreking. Gedurende in ieder geval drie weken in het 

schooljaar geeft de combinatiefunctionaris geen les (week voor kerstvakantie, 
week Indian Dutch en laatste week schooljaar).   

 
Vanuit SKOLO is er een directeur die de contacten onderhoudt met de 
combinatiefunctionaris (een zgn. stamschool). 

 
3. Resultaatgebieden 

1. Onderwijs en leerlingbegeleiding 
 Alle onderdelen m.b.t. het volgen van de leerlingen (registreren,   

handelingsplan, begeleiding) is in eerste instantie de  
verantwoordelijkheid van de leerkracht van de groep.  

 De combinatiefunctionaris neemt niet deel aan teamvergaderingen.  

Indien het wenselijk is dat de combinatiefunctionaris wel deelneemt aan  
een teamvergadering op een van de basisscholen kan dit in overleg. 

2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling 
3. Ontwikkeling en uitvoering van een aanbod van buitenschoolse activiteiten: 

 Taken in de schoolsportcommissie van de basisscholen in Losser: 

- de combinatiefunctionaris heeft een adviserende rol; 
- directe ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de  

  sportactiviteiten die door de schoolsportcommissie worden  
  georganiseerd;  
- meedenken bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor de   

   schoolsportactiviteiten. 
 De combinatiefunctionaris heeft naast de buurtsportcoaches zitting in het 

“Beweegteam” van de gemeente Losser. In dit “Beweegteam” worden alle 
activiteiten en initiatieven op het gebied van bewegen en sport op elkaar 
afgestemd. Deze worden samengevoegd in een jaarprogramma dat in mei 

wordt vastgesteld in het gemeentelijk directeurenberaad. 
 De combinatiefunctionaris onderhoudt contacten met instanties/opleidings- 

centra en gebruikt deze voor de basisscholen. 
 De combinatiefunctionaris stuurt stagiaires in de uitvoering aan. 

 

4. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden 
Verantwoording: 

 De combinatiefunctionaris geeft verantwoording aan de directeur van de 
individuele (deelnemende) basisscholen over de kwaliteit van onderwijs en 
leerlingbegeleiding. Dit op initiatief van de directeur. 

 In de maand november is een voortgangsgesprek met de contactpersoon  
vanuit de scholen. 
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 Aan het begin van het kalenderjaar is er een functioneringsgesprek met de  

contactpersoon vanuit de scholen. Voorafgaand aan het gesprek heeft 
deze contactpersoon met in ieder geval twee scholen overleg om de 

voortgang te bespreken. Vanuit de scholen kunnen bijzonderheden altijd  
worden doorgegeven. 

  

4. Overige afspraken van belang 
1. Onkostenvergoeding 

Voor de aanschaf van materialen (klein materiaal), belkosten en eventuele 
reiskosten ontvangt de combinatiefunctionaris jaarlijks een vergoeding tot 
maximaal € 240 (bij 1 fte).   

 
2. Studie/nascholing 

Voor studie en/of nascholing is budget beschikbaar dat jaarlijks door de 
stamschool met de deelnemende scholen zal worden verrekend. Deelname aan 
studiedagen, teambijeenkomsten of nascholing is in overleg met de stamschool. 

 
3. Aanstelling 
Benoeming per 26 augustus 2019 tot 1 augustus 2020, conform de standaard 

rechtspositie cao Primair Onderwijs met betrekking tot het Convenant Brede 
Impuls Combinatiefuncties in het PO.  
 


