
 
Werkgeverschap: Stichting SchOOL  
(2022)  

Bijzonderheden  

Samenwerkende 
schoolbesturen  

Stichting 
SchOOL  
SCPO  
SKO  

Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad  
Stichting Christelijk Primair Onderwijs  
Stichting Katholiek Onderwijs  

Aantal scholen  21 SchOOL  
8 SCPO  
3 SKO  

  

Aantal vakleerkrachten  28  Alle vakleerkrachten zijn verplicht onderdeel van de 
vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad  

CAO  Onderwijs  Vakleerkrachten en de coördinator hebben een 
aparte functieomschrijving in het functiehuis.  

Totaal FTE vakleerkrachten 
onderwijs  

FTE  20  

Invulling bewegingsonderwijs  Groep 1-2   Eén keer per week door de vakleerkracht 
(basispakket) tweede keer per week keuze school  

Invulling bewegingsonderwijs  Groep 3-8  Twee keer per week door vakleerkracht (basispakket)  
Extra inzet voor andere taken (MRT, Rots en water, 
bewegend leren, gezonde school etc.) worden apart 
gefaciliteerd.  

Totaal FTE vakleerkrachten 
naschools bewegen  

1,08 FTE  Bekostiging vanuit gemeentelijke subsidieregeling 
buurtsportcoach conform CAO Primair Onderwijs   

Taakbeleid vakgroep  ja  Opgenomen in het kwaliteitsbeleid van Stichting 
SchOOL:  
Organisatie bewegingsonderwijs   
Gerelateerde formulieren en procedures:  
Vragenoverzicht van het digitale vragenformulier  
Driegesprek  
Informatie t.b.v. de beoordeling van de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs  
Dienstverlening coördinator, vakleerkracht en 
vakgroep bewegingsonderwijs  

Coördinatie uren  1 FTE  1 coördinator, ondersteund door 4 assistent 
coördinatoren   

Coördinatie taak of functie  Functie  Coördinator is een leidinggevende functie, de 
ondersteuning is een taak.  

Dienstverlening Coördinatie    o.a.:  
• Beleid bewegingsonderwijs (visie, financiën 

en inhoud)  
• Personele inzet (formatie en roostering)  
• Taakbeleid  
• ICT (digitaal deel platform)  
• Sollicitatieprocedure, begeleiding, coaching 

en vakleerkrachten  
• Gesprekkencyclus   
• Beoordeling en aanstelling vakleerkracht  



• Professionalisering vakgroep (Vakgroep 
bijeenkomsten, vakwerkplan)  

• Huisvesting (nieuwbouw, roostering, 
onderhoud en beheer accommodaties)  

• Samenwerking sport en gezonde leefstijl 
(Samenwerking Sportverenigingen en 
Sportbedrijf, Lelystad Kenniscentrum Talent, 
JOGG, Sport en Vitaliteitsakkoord)  

• Stagebegeleiding vakgroep  
Deskundigheidsbevordering  ja  • Tweedaagse vakgroep 

• Studiedag vakgroep 
• Rooster dag 
• Leerwerk bijeenkomsten 
• Start- en eindvergadering 
• EHBO (jaarlijks) 
• Externe studiedagen (KVLO) 

Rol directie scholen    • Taakbeleid schooluren 
• Beleid (rondom) bewegen school specifiek 
• Accommodatie roostering 

Extra voorzieningen    • Laptop (voor leerlingvolgsysteem)  
• Kledingpakket  
• Gedeelde materialen vanuit  gezamenlijke 

berging  
• Werkboek bewegingsonderwijs   

 
 


