
 
 
Vrijeschool Almere is de 
basisschool voor 
vrijeschoolonderwijs in Almere 
en ver daarbuiten. Wij geven 
dagelijks aan ca. 440 leerlingen 
eigentijds vrijeschoolonderwijs 
waarbij ontwikkeling van hoofd, 
hart en handen de basis vormt. 
 
Vrijeschool Almere bestaat dit 
schooljaar 40 jaar en is sterk 
groeiende. De afgelopen 7 jaar 
zijn wij van een enkelstroom 
naar een volledige dubbelstroom 
(6 kleuterklassen en klas 1 t/m 6 
dubbel) gegroeid en  
 
Recent zijn wij gestart met de 
eerste kleuterklassen van onze 
derde stroom. 
Kortom; een school vol in 
ontwikkeling! 

Wij zoeken per 1 oktober 2019 een 
 

Administratief medewerker 
Een aanstelling voor: 0.15 fte/ 6 uur per week, functieschaal 4 

Wij zoeken een collega 
 

 MBO4 niveau met een administratieve achtergrond door opleiding of werkervaring, 

 Die accuraat en integer kan werken, communicatief sterk en klantgericht is, 

 Over kennis en vaardigheden beschikt om met het Office-pakket te werken (kennis van ParnasSys is een pré). 

 Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs heeft. 

Wij bieden 
 

 enthousiaste leerlingen en fijne collega’s/ partners om je mee te verbinden, 

 een contract met uitbreidingsmogelijkheid in de toekomst, 

 volop ruimte voor het ontwikkelen van talenten, 

 salaris en arbeidsvoorwaarden volgens cao PO met aantrekkelijke voorwaarden zoals teamscholing en een passend taakplaatje waarin 
balans voor werk en privé is, 

 een begeleidingsprogramma tot complete integratie binnen de school. 

Wij bieden ook: 
Een verantwoordelijke taak binnen een divers team dat in aantal misschien wel groot is, maar door de horizontale organisatie en de inzet van 
zelforganiserende teams heel toegankelijk voelt. De directie, het bestuur en de ondersteunende functies vervullen hierin een ondersteunende 
en faciliterende rol. 
 
Jouw verantwoordelijkheden zijn: 
Jij gaat de gehele leerlingenadministratie beheren, van inschrijving tot beheer van de wachtlijst. Hierover sta je de ouders en geïnteresseerden 
per telefoon of mail te woord en heb je om de zoveel tijd afstemming met de adjunct-directeur, teamleider kleuterbouw en het 
bestuursbureau. 
 
Procedure: 
Wil je meer informatie over de school kijk dan vooral even op onze website www.vrijeschool-almere.nl. Wil je meer informatie over de 
vacature, dan kan je bellen met Saskia Haas, P&O medewerker bestuursbureau, op 036-5363147, of mailen via onderstaand mailadres. 
 
Jouw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag vóór 23 september 2019 gericht aan: 
Vrijeschool Almere 
t.a.v. Saskia Haas 
s.haas@vrijeschool-almere.nl  
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