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Samenwerking met Sportdocent
Schooljaar 2021 - 2022
Nieuwe school; Leer Unit Amsterdam
Even voorstellen

Samenwerking

Schooljaar 2021 - 2022

Vanaf 1 januari 2021 slaan
Sportdocent & GymMeester.nl de
handen inéén om samen het tekort
aan gymdocenten aan te pakken. Zo
zorgen beide partijen er voor dat zij zo
veel mogelijk aanvragen kunnen
vervullen.

Sinds onze start in 2019 zijn de
aanvragen met grote snelheid
toegenomen. Voor het huidige
schooljaar zitten wij dan ook zo goed
als vol. Wij zijn ondertussen alweer op
zoek naar nieuwe collega's.

GymMeester.nl kijkt met veel
enthousiasme uit naar de
samenwerking!

Inmiddels zijn ook de eerste
aanvragen voor volgend jaar binnen!
Ook interesse in de diensten van
GymMeester in het schooljaar 2021 2022?
Informeer nu naar de mogelijkheden
via www.gymmeester.nl

Leer Unit Amsterdam
Even Voorstellen
Yort Willems is behalve eigenaar van
GymMeester.nl ook papa van twee
zoons en woont met zijn gezin in
Assendelft.
In zijn vrije tijd doet Yort aan voetbal en
boksen.
Hij heeft ruim 8 jaar ervaring in het
bewegingsonderwijs op meer dan 30
scholen en dat getal groeit nog
wekelijks.

Donderdag 26 november is
GymMeester gestart op een nieuwe
school, Leer Unit Amsterdam.
Tot aan de kerstvakantie zal
GymMeester iedere donderdag de
gymlessen verzorgen.
Na de kerstvakantie zal
GymMeester.nl zowel op dinsdag als
op donderdag de gymlessen
verzorgen op Leer Unit Amsterdam.
De eerste dag beloofde al veel goeds!

Met zijn bedrijf zorgt hij er, samen met
de collega's, voor dat het leukste vak
op school altijd door kan gaan!

Nieuwe Website!
In samenwerking met Qstylez uit Volendam krijgt
GymMeester.nl in periode 1 van 2021 een nieuwe
website! Ondanks dat we al vele bezoekers op
onze huidige website hebben mogen ontvangen
denken wij dat het van belang is dat onze website
dezelfde professionaliteit uitstraalt als onze
kwaliteit van onderwijs.
Qstlez is één van de beste websitebouwers van
het land en we zijn dan ook onwijs trots dat zij
onze nieuwe website willen bouwen!
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