
Vacature: Leerkracht of lio voor klas 1 t/m 6  
Aanstelling voor: 0,6 2e (24 uur) 2e of 0,8 2e (32 uur) 

Wie zoeken wij? 
Voor het nieuwe schooljaar 2022/2023 zoeken wij een leergierige onderwijsprofessional met een on-
derwijsbevoegdheid die zich thuis voelt in de klas.  

Ben jij die leerkracht die de didacAek en de zicht op ontwikkeling van de leerlingen als essenAële as-
pecten van het leerkracht handelen ziet? Ben je graag dagelijks samen met je collega’s aan het onder-
zoeken wat je binnen ons onderwijs kunt ontwikkelen?  En draai je daarnaast je hand niet om voor 
het vertellen van een meeslepend verhaal, waarbij de leerlingen aan je lippen hangen? Je zult al snel 
merken dat bij ons het onderwijs breed is en geen dag hetzelfde. De ene dag sta je pepernoten te 
bakken of pompoenen uit te hollen en de andere dag ga je met je klas op stap naar het museum om 
ze te laten zien en voelen wat zij in de boeken lezen en leren. Dat is ons onderwijs met hoofd, hart en 
handen! 

Wat bieden wij jou? 

• Enthousiaste, leergierige leerlingen en collega’s die je met open armen ontvangen. 

• Een contract met de intenAe een duurzame verbinding aan te gaan. 

• Een leuke en afwisselende baan met veel ruimte om je talenten te ontwikkelen. 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO PO met aantrekkelijke voorwaarden zoals team-
scholing, doorgroeimogelijkheden en een passend taakplaatje met een goede balans tussen 
werk en privé.  

• Zorgvuldig begeleidingsprogramma om je snel helemaal thuis te laten voelen in onze organi-
saAe. 

Deze func@e vraagt: 

• Een afgeronde opleiding tot (vrijeschool)leerkracht. 

• Affiniteit met de menskundige opvaTngen vanuit de antroposofie. 

• Een posiAeve en kindvriendelijk houding. 

• Een echte teamspeler, communicaAef sterk en gericht op professionele samenwerking. 

• Het tonen van eigenaarschap en nemen van verantwoordelijkheid. 

• Kennis van parnasSys 

• Ervaring met het werken van groepsplannen 

• Kennis en ervaring van het didacAsch model expliciete directe instrucAe (EDI) 

Over Vrijeschool Almere 
Vrijeschool Almere is een basisschool waar vrijeschoolonderwijs wordt gegeven aan kinderen uit Al-
mere en ver daarbuiten. Wij geven dagelijks aan ca. 500 leerlingen, verdeeld over 3 locaAes binnen 
Almere, uniek en eigenAjds vrijeschoolonderwijs middels zelfontworpen periode-onderwijs, metho-
des en vele kunstzinnige vakken i.s.m. vakdocenten. 

Wil je meer weten over onze school? Kijk dan vooral op www.vrijeschool-almere.nl. 

Contac@nforma@e 
Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw moAvaAebrief voorzien van cv via 
bestuursbureau@vrijeschool-almere.nl gericht aan Marjanne van der Stok, directeur Vrijeschool Al-
mere.

  

http://www.vrijeschool-almere.nl

