
  

Wij zoeken 

o Leerkracht voor klas 2 voor Vrijeschool Wonnebald in Den Haag 

o 0,55 fte 

o Start 1 augustus 2019 

 

Wat ga je doen 

o Als leerkracht op de vrijeschool ben je minimaal drie jaar verbonden aan dezelfde 

klas. Hierdoor leer je je leerlingen echt kennen. Je stemt je onderwijs af op de 

onderwijsbehoefte van elke leerling en van de groep, en je begeleidt de leerlingen 

in hun ontwikkeling.    

o Binnen de vastgestelde lesstof geef je zelf vorm en invulling aan je lessen. Dat is 

hard werken, maar het is ook afwisselend, en levert veel energie op, want je geeft 

les vanuit je eigen enthousiasme en kennis.   

o Vrijeschoolonderwijs is meer dan lezen en rekenen. Je leert je leerlingen zich 

cognitief te ontwikkelen maar ook sociaal-emotioneel en motorisch. Leren met 

hoofd, hart en handen, dus.  

 

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 ontplooit. Bij onze SVZH Academie volg je 

basisopleidingen, verdiepingscursussen en studiebijeenkomsten.  

o Je krijgt coaching en begeleiding ‘on the job’ van je collega’s.    

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

o Salaris in functieschaal L10 volgens cao po. 

o Past deze functie perfect bij je, 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 goede pedagoog. Je kijkt en 

luistert naar de leerlingen en past je lesstof aan op wat iedere leerling nodig heeft.   



o Je bent jezelf. Je hebt eigen ideeën over hoe we samen ons onderwijs nog beter

vormgeven.

o Je hebt een vrijeschoolpabodiploma

o Je voelt je thuis bij de vrijeschool en de antroposofie.

Verder is het fijn als je ervaring hebt met 

o Lesgeven in het vrijeschoolonderwijs

o Taalmethodiek ZLKLS

o ParnasSys

o Passend Onderwijs

Kleine lettertjes 

o Je kunt vanaf 1 augustus 2019 beginnen.

o Het is een functie van 0,55 fte.

o Je krijgt een tijdelijk contract, met uitzicht op een vast dienstverband.

o Wil je meer uren werken? Dat kan in overleg.

Wat voor school zijn wij 

 ‘Wonnebald’ betekent: je prettig voelen. Dat is precies wat we voor onze leerlingen, maar 

ook voor onze leerkrachten willen. We hebben een fijn, licht gebouw, een groen 

schoolplein en een natuurspeeltuin achter de school. Maar wat het bij ons vooral prettig 

maakt, is dat ons onderwijs stevig staat. We hebben vertrouwen in elkaar en in de 

leerlingen. Als collega’s is er veel ruimte om met elkaar te overleggen. Bovenal krijg je bij 

onze school de kans om iedere leerling te bieden wat hij nodig heeft om te worden wie hij 

is. We werken nauw samen met het antroposofische Olles Huis en zijn bezig met plannen 

voor mooie nieuwbouw. We hebben 270 leerlingen.  

Hoe reageren/delen 

o Je kunt tot 20 juni solliciteren.

o Vragen over de functie? Stel ze aan Nynke Verdoner via nverdoner@wonnebald.nl.

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

o Stuur je sollicitatie en cv naar admin@wonnebald.nl, ter attentie van Nynke

Verdoner. We horen graag van je.

o Ken jij iemand die geknipt is voor deze baan? Deel deze vacature!


