
 

 

Va
ca

tu
re

  S
tic

ht
se

 V
ri

je
 S

ch
oo

l 

Leraar Frans  
Naam school Stichtse Vrije School 
Contactpersoon Wouter Modderkolk 
Plaats Zeist 
Type onderwijs Vrijeschool 
Sector Voortgezet onderwijs 
 
De Stichtse Vrije School is een regionale school voor voortgezet vrijeschool 
onderwijs op mavo, havo en vwo-niveau. De Tobiasstroom (LWOO) is een onderdeel 
van de Stichtse Vrije School. De school telt gemiddeld rond de 720 leerlingen, 
waarvan ongeveer 70 leerlingen op de Tobiasstroom. Samen met het Novalis College 
in Eindhoven en het Karel de Grote College in Nijmegen vormt de Stichtse Vrije 
School de Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs  (SGVVS). 
Voortgezet vrijeschoolonderwijs beoogt jonge mensen te helpen om hun 
persoonlijkheid tot ontplooiing te brengen en daarmee een basis te leggen voor een 
brede, algemene vorming en harmonische ontwikkeling. Het antroposofisch 
mensbeeld is hierbij een belangrijke inspiratiebron. 

 
 
 
 

De Stichtse Vrije School is op zoek naar een enthousiaste leraar Frans 

  
 
Vacature 

 

Functie titel 
Ingangsdatum 

Vrijeschoolleraar LB 
01-01-2020 

Dienstverband Tijdelijk  
FTE  
Aantal lesuur Het betreft een vacature van 15 uur per week. 
omschrijving Wij zoeken een enthousiaste leraar Frans voor het geven van 

vaklessen in: 

 aanstelling: 2 x 7e klassen, 2 x 8e klassen en 3 x 9e klassen. 
De dagen waarop lesgegeven wordt: maandag,  
donderdag en vrijdag.  
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Functie-eisen 
Opleiding 
 
 
 
Overige eisen 

1e of 2e graads. 
Een dubbele bevoegdheid, 1e of 2e graads in een ander 
vak is een pre. 
 
De kandidaat: 

 heeft affiniteit met/kennis van het 
vrijeschoolonderwijs en het achterliggende 
mensbeeld.  

 is in staat om verschillende visies en gezichtspunten 
met betrekking tot zijn vak uit te dragen en in een 
breed perspectief te plaatsen.  

 is in staat de eigen lessen te ontwikkelen met als 
basis het leerplan van het voortgezet 
vrijeschoolonderwijs.  

 ondersteunt leerlingen niet alleen lesinhoudelijk 
maar ook in de persoonlijke ontwikkeling.  

 heeft en bewuste levenshouding en is betrokken en 
belangstellend ten opzichte van leerlingen, collega’s 
en de samenleving.  

 neemt verantwoordelijkheid en ontplooit 
initiatieven.  

  
Beschikbaar voor zij-
instromers 

Nee 

 

Arbeidsvoorwaarden 
Salarisschaal LB 
Arbeidsvoorwaarden Volgens cao voortgezet onderwijs 

 

Sollicitatie informatie 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Wouter Modderkolk, 

teamleider 9 en 10. Meer informatie over de Stichtse Vrije School is te vinden 

op www.svszeist.nl  

Bent u geïnteresseerd in de functie, solliciteer dan via meesterbaan; de 

sluitingsdatum van de vacature is 20-12-2019.  

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.svszeist.nl/
https://www.meesterbaan.nl/90136-vacatures-leraar-frans-m-v-zeist-stichtse-vrije-school.aspx?doelgroep=2&id_regio=-1&id_functie=31&id_sector=-1&p=-1&o=asc&s=DatumGeplaatst&ctr=0

