
 

 

 
 
 
 
 
 

 
De Vrije School Zeeland is een 
fijne school in Middelburg met 
een licht groeiende 
leerlingpopulatie en een 
enthousiast en betrokken team 
van leerkrachten en 
ondersteuners. De school werkt 
intensief samen met de 
antroposofische kinderopvang 
binnen het Kindcentrum VSZ 
(peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang). 
 
Meer weten over de Vrije School 
Zeeland? Kijk op www.vsz.nl of 
bel naar 0118-612102. 

 

 

 
Voor komend schooljaar zoeken wij een enthousiaste 
en betrokken leerkracht voor klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 
8). Welke klas of klassen dat precies wordt/worden is 
nog nader te bepalen (0,6 – 1,0 fte). 
 
Wij zoeken een collega die  
 enthousiast is voor het vrijeschoolonderwijs; 
 bij voorkeur een opleiding aan de Vrijeschool Pabo 

heeft gevolgd. Wanneer je je opleiding aan een 
andere pabo hebt gedaan, gaan we er vanuit dat je 
aantoonbare affiniteit met het 
vrijeschoolonderwijs hebt en bereid bent 
bijscholing te volgen; 

 kan inspelen op de onderwijs- en 
ontwikkelingsbehoeften van het kind; 

 beschikt over organisatorische vaardigheden, 
initiatief en daadkracht; 

 goed kan samenwerken en communiceren met 
collega’s en ouders; 

 kan meebewegen in een school die in ontwikkeling 
is; 

 ervoor open staat om ook zelf te blijven leren; 
 met hoofd, hart en handen in de school staat. 
 
Contactinformatie 
Heb je een vraag over deze vacature of wil je 
solliciteren? Neem dan voor 6 april 2020 contact op 
met Sanneke Kerklaan (directeur) via directie@vsz.nl 
 

 

 

 
 

De Vrije School Zeeland is een fijne school in Middelburg met een licht groeiende 
leerlingpopulatie en een enthousiast en betrokken team van leerkrachten en ondersteuners. 
De school werkt intensief samen met de antroposofische kinderopvang binnen het 
Kindcentrum VSZ (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang). 
 
Voor komend schooljaar zoeken wij een enthousiaste en betrokken leerkracht voor klas 1 
t/m 6 (groep 3 t/m 8). Welke klas of klassen dat precies wordt/worden is nog nader te 
bepalen (0,6 – 1,0 fte). 
 
Wij zoeken een collega die  

 enthousiast is voor het vrijeschoolonderwijs; 
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 bij voorkeur een opleiding aan de Vrijeschool Pabo heeft gevolgd. Wanneer je je 
opleiding aan een andere pabo hebt gedaan, gaan we ervan uit dat je aantoonbare 
affiniteit met het vrijeschoolonderwijs hebt en bereid bent bijscholing te volgen; 

 kan inspelen op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van het kind; 

 beschikt over organisatorische vaardigheden, initiatief en daadkracht; 

 goed kan samenwerken en communiceren met collega’s en ouders; 

 kan meebewegen in een school die in ontwikkeling is; 

 ervoor open staat om ook zelf te blijven leren; 

 met hoofd, hart en handen in de school staat. 
 

Wil je meer weten over de Vrije School Zeeland? Kijk dan eens op www.vsz.nl of bel naar 
0118-612102. 

Contactinformatie 

Heb je een vraag over deze vacature of wil je solliciteren? Neem dan contact op met 
Sanneke Kerklaan (directeur) via directie@vsz.nl 
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