
 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt de Zeister Vrije School enthousiaste kandidaten: 
 

Invalleerkracht voor kleuterklassen en/of klas 1 tot 
en met 6 
 

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 heeft drie locaties (aan de Burgemeester van Tuylllaan, de Bergweg en de 
Socrateslaan). Op elke locatie streven we naar een combinatie van ervaren en minder ervaren collega’s. op 
uiteenlopende momenten is er behoefte aan korte of langere vervanging, van een enkele dag tot meerdere 
weken.  
 
Wij vragen: 

 Enthousiasme voor het vrijeschoolonderwijs; 

 Een (bijna) afgeronde pabo, bij voorkeur Vrijeschool Pabo of de bereidheid aanvullende scholing te 
volgen; 

 Flexibiliteit om in steeds andere klassen aan te sluiten op de lesstof en de cultuur. 

 Pedagogische competenties om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen 
bevorderen, ook als kinderen extra zorgvragen hebben op dit gebied; 

 Didactische competenties; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met verschillen 
die in de klas aanwezig kunnen zijn; 

 Het vermogen tot reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze 
kunnen afstemmen op het beleid van de school; 

 Het vermogen professioneel te kunnen samenwerken en communiceren met collega’s. 
 
Wij bieden: 

 Een passend inwerkprogramma (in overleg); 

 Enthousiaste collega’s; 

 Antroposofisch mensbeeld als basis; 

 Mogelijkheid om op vaste dagen te werken. 
 

Ben je geïnteresseerd om bij ons team van 60 collega’s 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 tegemoet via 
pers.zaken@zeistervrijeschool.nl. Voor aanvullende vragen: Arwen van Putten, locatieleider 
Socrateslaan en vervangcoördinator: locatieleidersocrateslaan@zeistervrijeschool.nl  
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