
 

 

In schooljaar 2019-2020 zoekt Vrije School Amersfoort enthousiaste kandidaten 
voor de functie van:  
Duo-leerkracht in diverse klassen; 1-4 dagen per week 

Vrije School Amersfoort stelt zich ten doel 
haar leerlingen te ondersteunen zichzelf en 
hun talenten te ontwikkelen. Om in 
verbinding met hun omgeving op te groeien 
tot vrije en liefhebbende mensen in de 
wereld van nu. 

Wij richten ons daarbij op de volgende 

doelen: 

 Aan het eind van de schoolperiode voldoet 
het kind minimaal aan de kerndoelen van 
het onderwijs; 

 Gedurende de schoolperiode komt het kind 
in contact met zijn eigen kwaliteiten in 
hoofd, hart en handen en wordt het kind 
gestimuleerd deze kwaliteiten verder te 
ontplooien; 

 Gedurende de schoolperiode leert het kind 
zich vrij te bewegen in het sociale contact, 
in de context van de huidige samenleving. 

Voor meer info: 
www.vrijeschoolamersfoort.nl  

Wij zoeken enthousiaste collega’s die in verschillende klassen als duopartner van een ervaren leerkracht 
aan de slag willen. De omvang van de aanstelling is bespreekbaar. 
 
Het betreft de volgende vragen: 

 Per 01-01-2020: vrijdag (korte dag) in klas 2 

 Per 01-12-2020: dinsdag en woensdag in klas 4 

 Per 01-01-2020: vrijdag in klas 5  
 
Wij vragen: 

 Enthousiasme voor het vrijeschoolonderwijs. 

 Een afgeronde pabo of bijna afgeronde pabo, bij voorkeur Vrijeschool Pabo of bereidheid aanvullende 
scholing te volgen. 

 Didactische competenties om een goede leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat 
instructie kunnen geven, rekening houdend met verschillen die in de klas aanwezig kunnen zijn. 

 Pedagogische competenties om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen zien en 
bevorderen. Ook als kinderen extra zorgvragen hebben op dit gebied. 

 Het vermogen tot reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen (professionele) 
ontwikkeling en deze kunnen afstemmen op het beleid van de school. 

 Het vermogen professioneel te kunnen samenwerken en communiceren met collega’s en  ouders. 
 

Wij bieden: 

 Een ervaren duo-partner 

 Enthousiaste collega’s met veel ervaring 

 Goede interne begeleiding  

 Een hecht, betrokken en innoverend team  

 Professionele ontwikkelingsruimte 

 Antroposofisch mensbeeld als basis 
 

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen werken? Dan komen we graag met jou in contact! Jouw 
sollicitatie zien we graag uiterlijk 8 september 2019 tegemoet via pers.zaken@zeistervrijeschool.nl. Voor 
nadere informatie kun je vanaf 29 augustus contact opnemen met Naomi Schieman, directeur, via 
telefoonnummer 033-4727622. 
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