
Vacature Aapjeskooidocent Utrecht (4 – 10 uur p.w.)  

Voor onze gymlessen op zaterdagochtend in Oog in Al (Cereolfabriek) en vrijdagochtend in Hoge 
Weide zijn wij op zoek naar een enthousiaste gymleraar voor dreumesen, peuters en kleuters. Ben 
jij sportief, enthousiast en een echte kindervriend? Wil je jouw plezier in bewegen overbrengen op jonge 

kids en hun ouders? Lees dan vooral verder en solliciteer snel op deze vacature!  

’s Morgens rond half 9 sta jij in een lege gymzaal, die je ombouwt tot ware Aapjeskooi. Je trekt zoveel 

mogelijk materialen uit de kast, zodat de dreumesen, peuters en kleuters direct zin krijgen om te 

bewegen. Om half 10, als de gymzaal vol en kleurrijk is, start de eerste les. Je begint in de kring met een 

welkomliedje en begeleid de ouders en hun kinderen door de gestructureerde en fantasierijke 

Aapjeskooiles. Je doet de oefeningen voor en legt aan ouders uit waarom we deze oefeningen doen. Na 

45 minuten staat de volgende groep enthousiastelingen al te trappelen om naar binnen te mogen. Met 

een high-five en een grote glimlach verlaten de kinderen de gymzaal. Dat allemaal dankzij jou!  

Wat zijn jouw taken? 

• Fantasierijke, gestructureerde en uitdagende gymlessen geven aan kinderen van 1,5 tot 6 jaar. 

• Het gymmateriaal veilig en uitdagend neerzetten in de gymzaal. 

• Contact met de ouders tijdens de les, maar ook via e-mail. 

• Contact met de coördinator van jouw regio. 

• Het volgen van trainingen en leuke teamuitjes met andere Aapjeskooi docenten. 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een sportieve kindervriend, met een passende opleiding bijvoorbeeld in de richting 

van sport, onderwijs of pedagogiek. Je bent beschikbaar op zaterdagochtend en het liefst ook op 

vrijdagochtend. Affiniteit en ervaring met onze jonge doelgroep is een pré. Verder moet je bereid zijn om 

onze interne training tot Aapjeskooidocent te volgen en is het hebben of halen van een EHBO-diploma 

een must. Twijfel je of je in dit profiel past, bel of mail ons dan even. 

Wat bieden wij jou? 

• Een startsalaris van €18,65 bruto per les (3 tot 8 lessen per week). 

• Een leuke bijbaan met eigen creatieve inbreng in een gezellig team. 

• Een inwerktraject en vaste lesvoorbereidingen per week. 

• Vaste lesuren per week en eventueel extra uren i.v.v. workshops en kinderfeestjes. 

• Een professionele werkomgeving waarin kwaliteit en ontwikkeling voorop staan. 

Denk jij met jouw enthousiasme en ervaring een welkome aanvulling te zijn op ons team? Stuur dan zo 

snel mogelijk je motivatie en CV naar Philippe: philippe@aapjeskooi.nl of bel naar 06-26626204. Zie ook 

www.aapjeskooi.nl en social media voor meer informatie. Tot snel nieuwe collega! 
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