
 

 

Vanwege het vertrek per augustus 2019 van een van de collega’s zoekt de Zeister Vrije School voor het 
team van intern begeleiders een enthousiaste: 
 

Intern begeleider 24 uur per week 
Bij voorkeur per 1 mei i.v.m. de mogelijkheid tot zorgvuldige overdracht en inwerken. 
 

De Zeister Vrije School is een basisschool 
voor vier- tot en met twaalfjarigen. Er 
wordt gewerkt vanuit een leerplan 
waarmee niet alleen de cognitieve vermogens 
van de kinderen worden aangesproken, maar 
ook hun creativiteit en hun sociale vermogens. 

De Vrije School staat voor een brede 
algemene ontwikkeling. Kennisoverdracht is 
niet het enige doel. De leerstof wordt 
gehanteerd als middel waaraan de kinderen 
zich kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van 
het denken, voelen en willen (hoofd, hart en 
handen) krijgt in het leerplan een 
gelijkwaardige plaats. Het ideaal van het 
vrijeschoolonderwijs is dat kinderen zich 
ontwikkelen tot vrije, zelfstandige mensen die 
zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid 
voor medemens en natuur. 
 
De Zeister Vrije School is volop in beweging; 
door de gestage groei van het aantal 
leerlingen is een derde locatie gestart. Ook de 
organisatievorm ontwikkelt zich verder naar 
een inrichting die de kwaliteit van het 
onderwijs en het functioneren van 
leerkrachten maximaal ondersteunt. 
Voor meer info: www.zeistervrijeschool.nl  

De Zeister Vrije School is een groeiende school en heeft drie locaties (aan de Burgemeester van Tuylllaan, 
de Bergweg en de Socrateslaan). Vanwege de transitie van de organisatie zal per komend schooljaar op 
elke locatie een locatieleider aangesteld worden. De intern begeleider is gekoppeld aan een locatie en werkt 
nauw samen met de locatieleider. Daarnaast heeft hij/zij een eigen aandachtsgebied binnen het team van 
intern begeleiders.  
Wij zoeken voor deze vacature een ervaren collega die voortrekker kan zijn in het (verder) ontwikkelen van 
beleid. 
 
De kandidaat: 

 heeft de opleiding tot intern begeleider gevolgd en heeft een HBO+ denk- en handelingsniveau; 

 is op de hoogte van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en weet dit in de praktijk te 
brengen; 

 kan beleidsmatig denken en dit ook uitdragen naar collega’s; 

 werkt met enthousiasme mee aan onderwijsontwikkelingen en neemt hierin haar/zijn 
verantwoordelijkheid binnen het team; 

 heeft affiniteit met het antroposofische leerplan en de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs; 

 beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

 kan feedback geven en weet mensen aan te spreken en te motiveren; 

 heeft overzicht en is sterk in planning. 
  

Wij bieden: 

 enthousiaste collega’s met veel ervaring; 

 een stevige zorgstructuur in de school en samenwerking met 2 andere IB-ers; 

 een hecht, betrokken en innoverend team;  

 professionele ontwikkelingsruimte; 

 antroposofisch mensbeeld als basis; 

 inschaling conform Cao PO. 
 

Ben je geïnteresseerd om bij ons team van 60 collega’s, waaronder twee intern begeleiders, te komen 
werken en sta je achter de principes van onze school? Dan komen we graag met jou in contact!  Jouw 
sollicitatie zien we graag uiterlijk 24 maart tegemoet via pers.zaken@zeistervrijeschool.nl. Voor nadere 
informatie kun je contact opnemen met Marin van Wijnen, directeur, via telefoonnummer 030-6915670. 
De gesprekken met de kandidaten worden gevoerd in de week van 25 maart. 

 

http://www.zeistervrijeschool.nl/
mailto:pers.zaken@zeistervrijeschool.nl

