
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en 
verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs 
in Midden en Zuid Nederland. Wij verzorgen 
met ongeveer 320 mensen onderwijs voor 
3300 leerlingen. Centraal in het onderwijs 
staan de pedagogische inzichten die 
voortkomen uit de antroposofie. Het 
bestuursbureau van Pallas is gevestigd in 
Uden. Van hieruit krijgen de scholen 
ondersteuning op de beleidsgebieden 
financiën, personeel en onderwijs. 
 
Onze scholen vallen binnen de gangbare 
kaders van het primair onderwijs: wij krijgen 
de reguliere onderwijsbekostiging en 
committeren ons aan de kerndoelen primair 
onderwijs. Ons onderwijs valt onder het 
reguliere kwaliteitstoezicht van de 
onderwijsinspectie. Al onze scholen hebben 
een goede beoordeling in de vorm van het 
zogenaamde basisarrangement. 
 
 
Kijk voor meer informatie over ’t Kleurenbos 
op: www.kleurenbos.nl  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
’t Kleurenbos in Oss zoekt m.i.v. schooljaar 2019-2020 voor  

diverse klassen (zowel kleuterklas als combinatieklassen): 

Leerkracht(en) m/v 
WTF: 0.2 tot 1.0 FTE    (Reguliere en vervangingsuren)  
 
 
Wij zoeken enthousiaste collegae met de volgende kwaliteiten: 
 

 voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraar 
basisonderwijs; 

 heeft lesgevende ervaring, ervaring binnen het  
vrijeschoolonderwijs is een grote pre; 

 is iemand die met goed communiceren een 
samenwerkende en reflecterende houding uitdraagt; 

 is in staat actuele onderwijsontwikkelingen te  
verbinden met het vrijeschoolonderwijs; heeft hiervoor  
een cursus gevolgd of is bereid die te gaan volgen; 

 is gericht op persoonlijke groei in het leraarschap; 

 is gedreven en enthousiast. 
 
Wat wij bieden 
’t Kleurenbos is gestart in augustus 2017. Het team geeft  
vanuit enthousiasme en passie gestalte aan het 
vrijeschoolonderwijs. Het dynamische team bouwt daarmee aan 
een groeiende school.  
 
Informatie 
Voor meer informatie neem je contact op met Francois van  
der Sanden, vervangend schoolleider, telefoon 06-12131208 
e-mail: francois@kleurenbos.nl 
 
Reageren 
Wij ontvangen je sollicitatiebrief en je cv op voornoemd  
mailadres graag vóór 14 juni 2019.  
 
De gespreksrondes zijn op 17 en 18 juni 2019. 
 
Een proefles en een assessment maken deel uit van de 
sollicitatieprocedure.  

 

http://www.kleurenbos.nl/

