16 mei 2021

Vrijeschool De Vijfster
zoekt per 1 januari 2023 een

Leerkracht klas 4 (groep 6) 0,6 – 0,8 fte
Kom jij ons team versterken op Vrijeschool De Vijfster? Wij zoeken een leerkracht voor een kleine, fijne klas 4
(groep 6). De Vijfster ligt in een groene wijk in Apeldoorn, vlakbij een bos. We hebben ongeveer 200 leerlingen,
verdeeld over 3 kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6.
Heb je wel affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en de vrijeschoolpedagogiek, maar heb je daarin nog geen
werkervaring? We laten je graag nader kennis maken met deze mooie vorm van onderwijs en gaan graag met
je in gesprek!

Wij zoeken:
•
•
•
•

Een betrokken leerkracht, die graag zijn of haar creativiteit inzet bij het vormgeven van de lessen.
Iemand die bewust kiest voor het werken binnen het vrijeschoolonderwijs.
Een leerkracht die over goede pedagogische en didactische vaardigheden beschikt.
Een communicatief vaardige collega, met een professionele houding.

Wij bieden:
•

•
•
•

Begeleiding en coaching, passend bij jouw kennis en werkervaring. Binnen onze stichting zijn er ruime
mogelijkheden voor coaching en scholing. We bieden bijvoorbeeld een interne cursus aan gericht op
het vrijeschoolonderwijs, maar ook op andere gebieden en specialismen binnen het onderwijs.
Een fijne werkplek in een kleine klas, waardoor deze vacature ook heel geschikt is voor een startende
leerkracht of een leerkracht die nog niet bekend is met het vrijeschoolonderwijs.
Een prettige werkomgeving in een levendige en hartelijke school, in een sfeervol schoolgebouw.
Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling bij Stichting Vrijescholen Athena,
inschaling volgens de cao PO.

Heb je interesse in deze vacature?
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Esther Kasbergen via 06-481 25 910 of
per e-mail. Jouw cv en motivatiebrief kan je tot uiterlijk 14 november 2022 sturen naar
directie@vrijeschoolapeldoorn.nl o.v.v. vacature leerkracht klas 4.

