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Werken in Rotterdam als
vakleerkracht Lekker Fit!
en coördinator schoolsportvereniging
In Rotterdam gebeurt er de laatste jaren opvallend veel op het gebied van onderwijs en
sport. Sinds twee jaar ben ik in dienst van de gemeente Rotterdam als vakleerkracht
Lekker Fit! op basisschool OBS Over De Slinge in de wijk Pendrecht. Dit is een typische
probleemwijk, met veel culturele diversiteit, hoge werkloosheid en veel
éénoudergezinnen. Naast mijn lesgevende taken ben ik tevens coördinator van
Schoolsportvereniging Pendrecht. Door: Bart van Wensen
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