Bent u geïnteresseerd
geraakt of wilt u meer
informatie over de flex
gymdocenten?
Neemt u dan geheel
vrijblijvend contact op met
ons. Bovendien kunt u een
op maat gemaakte offerte
aanvragen, wij zullen dan zo
spoedig mogelijk contact
met u opnemen.

Welke diensten kunnen
wij u leveren?
Double Sports
diverse mogelijkheden. In onderstaande tabel treft u de
voordelen van onze diensten:
Onze diensten

Uw voordeel

Invaldocent

⋆
⋆
⋆
⋆

Serie lessen

⋆
⋆

Voor een langdurige
aaneengesloten periode

⋆

⋆
⋆

LKP scholen

⋆
⋆
⋆
⋆

Scholen die niet over een
vakdocent beschikken

⋆
⋆
⋆

Direct aan de slag
Geen sollicitatie procedures
U bespaart tijd (geen wervingselectie kosten)
Declaratie mogelijk uit Vervangingsfonds
Gericht werken aan doelstellingen
Zelf invulling geven aan de lesinhoud
Contract voor bepaalde tijd, biedt zekerheid voor
school en werknemer
In dienst van Double Sports
U geeft zelf het aantal uur aan per week
Bekwame gymdocent
Breed opgeleid, alle sporten mogelijk
Kennis en ervaring van LKP
Juiste nazorg wordt geleverd
Gymdocent met expertise wordt in huis gehaald
Uw collega-docenten worden ontzien
Gymdocent kan uw collega’s ideeën bijbrengen

⋆ Wie zijn wij?

Double Sports is een jong, fris, maar
ervaren bedrijf dat zich richt op de
uitvoering, bemiddeling en consultancy
binnen de sportsector. Wij ondersteunen
instanties in het onderwijs,
sportverenigingen, gemeentelijke
organisaties en kinderdagverblijven, op
het gebied van sport. Heeft u behoefte
aan de invulling van een vacature
L.O. of wilt u extra sportles aanbieden
binnen uw school, dan bent u bij Double
Sports aan het juiste adres.
⋆ Contact

Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mailadres:
Website:
KVK nummer:
BTW:
ING:

Warande 63
2285 JC Rijswijk
0640100364
info@doublesports.nl
www.doublesports.nl
56170696
8520 0369 9B01
NL10INGB0007427324

Flex
gymdocenten

Flex gymdocenten

Heeft u voor
korte of lange
behoefte aan een vakleerkracht? Via het
project ‘Inhuur lichamelijk opvoeding docent’ biedt Double Sports de mogelijkheid om
een flex gymdocent structureel of tijdelijk in te huren. De huurperiode kunt u als
organisatie zelf bepalen. U heeft de keuze uit verschillende categorieën die zijn
samengesteld; een eenmalige les, een serie lessen, een invaldocent voor een korte of
lange periode, gymdocenten voor LKP scholen of scholen zonder gymdocent. Hierdoor
kunnen bijvoorbeeld uren die uitvallen door ziekte of zwangerschapsverlof tijdelijk
ingevuld worden door flex gymdocenten van Double Sports. Bovendien voorkomt u dat
er een extra beroep wordt gedaan op collega-docenten. Het inhuren van flex
gymdocenten is bovendien geschikt om overbelasting binnen een team te voorkomen.
Daarnaast biedt Double Sports de mogelijkheid om voor een bepaalde periode een flex
gymdocent in te huren. Dit is ideaal in drukke periodes van het jaar, waardoor de eigen
docenten ontlast worden in hun werkzaamheden.
U heeft als organisatie geen omkijken naar administratie, lange sollicitatie procedures
e.d. Alle werkzaamheden zullen door Double Sports worden uitgevoerd. U ontvangt
slechts een factuur voor de tijdsperiode dat de gymdocent bij u werkzaam is.
De flex gymdocenten zijn daarnaast ook inzetbaar voor scholen zonder vakleerkracht.
Door de kennis en expertise van de flex gymdocent kunnen de reguliere docenten
ideeën opdoen voor vernieuwende lessen.

Onze docenten

te besteden aan de motorische vaardigheden of de sociale omgang tussen de leerlingen. Naast specifieke doelstellingen kan er ook gekozen worden om een sport uit te
lichten.

U kunt zelf als organisatie de voorwaarden aangeven waaraan een flex gymdocent dient
te voldoen. Double Sports gaat op zoek naar de juiste flex gymdocent die past in het
door u aangegeven profiel. Double Sports beschikt over een uitgebreid sportnetwerk.
Middels sollicitatiegesprekken wordt duidelijk welke flex gymdocent voor uw organisatie geschikt is, welke vervolgens aan u wordt voorgesteld. Aansluitend wordt in overleg
een keuze gemaakt.
Double Sports draagt zorg voor de verantwoordelijkheid van de flex gymdocenten, daarom wordt gewerkt conform de cao-voorwaarden die van toepassing zijn bij u op school.
⋆ Invaldocent
De flex gymdocenten kunnen worden ingehuurd als invaller, bijvoorbeeld als uw vakdocenten voor een korte of lange periode uit de roulatie zijn. De school wordt tijd bespaard doordat Double Sports op zoek gaat naar een vervangende flex gymdocent. Double Sports zorgt er voor dat een geschikte vakdocent klaar staat die na een sollicitatie
inzetbaar is bij u op school. Double Sports heeft een pool beschikbaar waardoor direct
gehandeld kan worden. De invaldocenten dienen aan een aantal aspecten te voldoen
voordat zij in de pool opgenomen worden. Zij dienen in ieder geval creatief/flexibel te
zijn, orde te kunnen houden en een brede kennis hebben over bewegingsdidactiek.

⋆ Voor een langdurige aaneengesloten periode
Met deze keuze is een flex gymdocent een langdurige periode op uw school actief. Dit
is bijvoorbeeld geschikt als u in het nieuwe schooljaar over meer leerlingen beschikt
waardoor een extra vakdocent nodig is, of als iemand een half jaar verlof neemt. U
bent vrij om aan te geven hoeveel dagen in de week u gebruik wilt maken van de flex
gymdocent. Een flex gymdocent kunt u inhuren voor bijvoorbeeld een of meerdere
dagen in de week. Zo behouden de leerlingen de gymles van een vakdocent.
⋆ LKP scholen
Binnen het LKP krijgen de leerlingen extra les. Door een flex gymdocent van Double
Sports in te huren kiest u als school voor een bekwame vakdocent. De flex gymdocent
zorgt ervoor dat tijdens de LKP lessen de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit
betekent ook dat de juiste nazorg geboden wordt door middel van het signaleren en
aangeven van zowel positieve als negatieve ontwikkelingen.
⋆ Scholen die niet over een vakdocent beschikken

Creativiteit en flexibiliteit zijn belangrijk omdat invaldocenten direct beschikbaar moeten zijn en de stof kunnen voortzetten waarmee de kinderen bezig zijn. Orde houden is
van belang omdat een invaldocent nieuw en tijdelijk is. De invaldocent moet gelijk aan
de slag kunnen met de groep. Een brede kennis zorgt ervoor dat kinderen zich ontwikkelen en dat de oefeningen worden aangepast op het niveau van de leerlingen.

Voor de scholen die niet over een vakdocent beschikken is dit een uitgelezen kans. De
school kan een flex gymdocent inhuren om diverse redenen. De leerlingen worden op
een bekwame manier in beweging gebracht waardoor zij beter functioneren en
ontwikkelen in hun motorische vaardigheden.
Het aantal uren dat een flex gymdocent werkzaam is voor uw school kunt u zelf
bepalen. Naast de leerlingen die profijt hebben van een flex gymdocent, kunnen ook
uw reguliere docenten kennis krijgen van de sport- en spelactiviteiten. Tijdens de les
kunnen uw reguliere docenten mee kijken en kennis opdoen om zo in het vervolg eigen lessen te verbeteren of te vernieuwen. Bijvoorbeeld, uw docenten leren op welke
manier een les gedifferentieerd kan worden en zodoende uitdagend kan blijven voor
de leerlingen. Een flex gymdocent kunt u ook inhuren wanneer er drukke periodes
komen op uw school. Hierdoor worden uw docenten ontlast van het geven van gymles en kunnen zij zich richten op andere taken.

⋆ Serie lessen
U kunt kiezen voor een serie lessen, hierbij kunt u ook zelf invulling geven aan de inhoud van de lessen. Door een serie lessen aan te bieden kan een flex gymdocent ergens
naar toe werken, er worden vooraf diverse doelen bepaald. Door bijvoorbeeld aandacht

⋆ Overig
De inzet van flex gymdocenten van Double Sports kunnen in verschillende situaties
gecombineerd worden. U kunt ook aangeven wat uw wensen zijn, waarmee Double
Sports een op maat gemaakt plan voor u opstelt.

