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Ben jij die enthousiaste, energieke, leergierige collega die wij zoeken? Dan zien we je sollicitatie 
op een van deze uitdagende functies graag tegemoet. Stuur je sollicitatie brief en Curriculum 
Vitae vóór 8 juni 2020 aan            of 

De Rudolf Steiner School Breda heeft per 1 augustus 2020 twee vacatures:

Leerkracht voor de kleuterklas m/v 

Om het goed functioneren van een leraar te waarborgen en te ontwikkelen, zijn 
voor de navolgende gebieden competenties vastgesteld: 

Een uitgebreidere beschrijving van de vastgestelde competenties wordt op verzoek 
toegestuurd.
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Beroepsrollen  Beroepssituaties  Competenties  
Relatie met 
leerlingen  

1. Interpersoonlijk  Leiding geven aan en zorg dragen voor een goede sfeer van 
omgaan en samenwerken tussen leerlingen.  

2. Pedagogisch  De leerlingen in hun ontwikkeling bevorderen tot zelfstandige 
en verantwoordelijke personen.  

3. Vakinhoudelijk / 
didactisch  

Voor een krachtige leeromgeving zorgen en daarbinnen het 
leren bevorderen.  

4. Organisatorisch  Voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en 
structuur in de leefomgeving zorgen.  

Relatie met 
collega’s  

5.  Afgestemd zijn op collega’s en bijdragen aan het goed 
functioneren van de organisatie. In staat zijn de eigen  
ontwikkeling af te stemmen op de veranderende organisatie.

 

Relatie met 
omgeving  

6.  In het belang van de leerlingen een goede relatie onderhouden 
met ouders, de buurt en relevante instellingen.  

Relatie met 
zichzelf  

7.  Zorg dragen voor de eigen professionele ontwikkeling en voor 
de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening door 
middel van zelfreflectie en ontwikkeling.  

m.b.t. de 
taakinvulling  

8.  Zorg en verantwoordelijkheid tonen voor de eigen taken op 
schoolniveau. Er vindt voortdurende afstemming plaats op  
organisatieniveau.  

 

De Rudolf Steiner School Breda is een basisschool die zich nadrukkelijk 

onderscheidt. Dit wordt duidelijk door wat wij belangrijk vinden in de 

ontwikkeling van de kinderen en de manier waarop wij in het licht daarvan 

de door de overheid verplichte lesstof aanbieden. Wij zien kinderen als 

kleine wonderen, die nog van alles te ontdekken en te leren hebben en 

beschouwen het als onze taak hen te begeleiden op deze inspirerende 

ontdekkingstocht.

Het gaat om een aanstelling van vier dagen per week met een werktijdfactor van 0,75.
Gezien de groei in de kleuterklassen zullen wij het schooljaar 2020-2021 starten met een derde 
kleuterklas.

Leerkracht voor klas 2 (groep4) m/v
Het gaat om een aanstelling van één dag per week met een werktijdfactor van 0,2.


