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Wij zoeken 

o Leerkracht voor klas 1 voor de Dordtse Vrijeschool, Dordrecht 

o 0,8 – 1,0 fte 

o Start 1 augustus 2019 

 

Wat ga je doen 

o Als leerkracht op de vrijeschool blijf je meerdere jaren verbonden aan dezelfde klas. Je 
leert je leerlingen dus echt kennen. Je stemt je onderwijs af op de onderwijsbehoefte 
van iedere leerling en van de groep, en begeleidt de leerlingen in hun ontwikkeling. 

o Elke week is anders, want binnen de vastgestelde lesstof geef je zelf vorm en invulling 
aan je lessen. Dat is hard werken, maar levert ook veel energie op, want je geeft les 
vanuit je eigen enthousiasme en kennis.   

o Vrijeschoolonderwijs is meer dan lezen en rekenen. Als leerkracht leer je je leerlingen 
zich cognitief te ontwikkelen maar ook sociaal-emotioneel en motorisch. Kortom: leren 
met hoofd, hart en handen.  
 

Wat krijg je van ons 

o Binnen de kaders van het vrijeschoolonderwijs heb je als leerkracht veel autonomie. 
Hierdoor geef je les vanuit je hart en vanuit jezelf als onderwijsprofessional.   

o Een baan waarin je jezelf ontwikkelt. Bij onze SVZH Academie volg je basisopleidingen, 
verdiepingscursussen en studiebijeenkomsten.  

o Je krijgt begeleiding ‘on the job’ van je ervaren collega uit de parallelklas (klas 1b).    

o Een school die staat als een huis, met een ervaren team en goed onderwijs. 

o Salaris in functieschaal L10 volgens cao po. 

o Ben jij de perfecte match voor deze vacature, maar twijfel je omdat je thuissituatie ook 
aandacht vraagt? Voor topkandidaten kijken we graag wat we kunnen regelen.         

 

Wat breng je mee 

o Je bent een goede leerkracht, maar vooral ook een ijzersterke pedagoog. Je kijkt en 
luistert écht naar je leerlingen. Je past je lesstof aan op wat een leerling nodig heeft.   

o Je bent jezelf. Je hebt eigen ideeën over hoe we met elkaar ons onderwijs nog beter 
maken.   

o Je hebt een pabodiploma of een vrijeschoolpabodiploma.  

o Je voelt je verbonden met de vrijeschool en de antroposofie. Weet je dit nog niet 
precies? We vertellen je er graag meer over.   
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Verder is het fijn als je ervaring hebt met  

o Lesgeven op een vrijeschool 

o Taalmethodiek ZLKLS 

o Passend Onderwijs 

o Of een gymbevoegdheid hebt 

 

De kleine lettertjes 

o Je kunt vanaf 1 augustus 2019 aan de slag. 

o Het gaat om een functie van 0,8 - 1,0 fte. 

o We bieden je een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vast contract.  

 

Wat voor school zijn wij 

De Dordtse Vrijeschool is een school waar de leerlingen zich geborgen voelen. Onze school ligt 
in een rustige woonwijk vlak bij het station, met een fijn schoolplein en een aula die de 
verbindingsplek vormt in ons mooie gebouw.  
We geven met hart en ziel vrijeschoolonderwijs, de antroposofie is uitgangspunt bij alles wat we 
doen. Als leerkracht krijg je de ruimte om iedere leerling in je klas echt te zien, je helpt je 
leerlingen om zich te ontwikkelen tot wie ze zijn. We zijn trots op het stevige fundament van 
onze school, en op de kennis die we in huis hebben. We hebben 270 leerlingen. De vraag naar 
vrijeschoolonderwijs groeit, daarom starten we volgend jaar met een aantal klassen op een 
nieuwe locatie.  
 
Hoe reageer je 

o Je kunt tot 14 juni solliciteren. 

o Heb je vragen over de functie? Stel deze aan Ria van der Kraan (schoolleider), op 
telefoonnummer 078 61 40 106 of 06 38 68 93 92. 

o Op de website van onze school [link] vind je meer info. 

o Stuur je sollicitatie en cv naar directie@dordtsevrijeschool. We horen graag van je. 

o Is dit dé droombaan van iemand die jij kent? Deel deze vacature! 


