
Vacature leraar judo  

Locatie: SportMixz, Den Haag 

Ingangsdatum: Heden 

 

 

Wie zijn wij? 

 

SportMixz ziet boksen en judo als metafoor voor een mentale, sociale, fysieke en motorische 

winst. Vanaf vier jaar begint een kind met het ontwikkelen van de fundamentele motorische 

eigenschappen. Het gevarieerde beweegprogramma van SportMixz dekt deze ontwikkeling en 

vormt een stevige atletische basis voor het kind. Judo en boksen is hier uiterst geschikt voor. 

Zowel als primaire, maar zeker ook als secundaire sport. 

 

Met judo en boksen leggen wij de basis voor de fysieke en mentale weerbaarheid van het 

kind. Deze basis is voor kinderen ongelooflijk waardevol, ongeacht het beweegniveau. Onze 

missie is sport overstijgend en vinkt alle sociale en motorische vaardigheden aan die 

bruikbaar zijn binnen sport, maar ook daarbuiten. 

 

Wij zoeken een leraar die… 

• Zich in onze visie kan vinden en hier zich in zou willen ontwikkelen. 

• Het kind centraal stelt én bijdraagt aan de motorische ontwikkeling van het kind. 

• Energie krijgt van werken met kinderen. 

• Representatief is, energie uitstraalt, ordelijk is en een flexibele en actieve houding 

heeft. 

• Eerlijk en respectvol reflecteert naar collega’s en vooral goed oudercontact kan 

onderhouden. 

 

En wij? Wij zullen ervoor zorgen dat … 

 

• Jij je welkom voelt op onze sportschool, in ons team. 

• Jij samen met ons mooi onderwijs weet neer te zetten, passend bij elke leerling. 

• Jij de ruimte krijgt om ons te verrassen in de ontwikkeling van ons onderwijs. 

• Jij doorgroeimogelijkheden krijgt en je je als judoleerkracht kunt profileren (ook op 

het gebied van gymlessen geven, als je gymleerkracht bent) 

op ons netwerk aan scholen.  

 

  



Werkschema/opties: 

 

• Dinsdag  17:00 – 19:00 uur 

• Vrijdag  16:00 – 18:00 uur 

• Zaterdag  10:00 – 12:00 uur 

 

Ervaring: 

 

• Lesgeven (aan kinderen) 

• Judo (actief in het judo) 

 

Vergoeding: 

• Reiskostenvergoeding 

• Vergoeding per judoles (scheelt per ervaring in judo/lesgeven) 

 

 

Spreekt bovenstaand profiel jou aan? Stuur ons dan je CV & motivatie toe. 

 

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Montana de Groot via 

info@sportmixz.nl 

 

mailto:info@sportmixz.nl

