
 
Vrijeschool Almere is de 
basisschool voor het 
vrijeschoolonderwijs in Almere 
en ver daarbuiten.  
 
Wij geven dagelijks aan ca. 500 
leerlingen uniek en eigentijds 
vrijeschoolonderwijs middels 
zelfontworpen periode-
onderwijs, methodes en vele 
kunstzinnige vakken i.s.m. 
vakdocenten.  

 
Vrijeschool Almere bestaat 
inmiddels bijna 40 jaar en is nog 
steeds sterk groeiende. 
In de muziekwijk bevinden zich 2 
schoolgebouwen met elk een 
volledige stroom (kleuters t/m 
klas 6).  
In de Danswijk is, in een 
eigentijds gebouw, de 3e stroom 
gevestigd met 3 kleuterklassen 
en een 1e klas. Deze school 
groeit door tot een volledige 
stroom.  
 
De groei biedt ruimte voor 
ambities, doorgroei 
mogelijkheden en regelmatige 
vacaturestelling. 

 
Onze school werkt als lerende 
organisatie samen met 
Hogeschool Leiden (Vrijeschool 
Pabo) aan het Samen Opleidend 
Leren (SOL School). 

Wij zoeken voor het nieuwe schooljaar 2021/2022: 
 

Leerkracht voor klas 1 (groep 3) 
 

Een aanstelling voor: 1.0 fte (40 uur)  
 

Wij zoeken een collega: 

 met een onderwijsbevoegdheid van de Vrijeschool Pabo of een reguliere pabo met een sterke affiniteit voor de vrijeschoolpedagogiek, 

 die, net als wij, een open houding heeft ten aanzien van nieuwe onderwijsontwikkelingen, 

 die zich laat inspireren door de menskundige opvatting vanuit de antroposofie, 

 die een echte teamspeler is, communicatief sterk en gericht op professionele samenwerking. 

Wij bieden: 

 enthousiaste leerlingen die je met open armen ontvangen, 

 leergierige collega’s die kunnen reflecteren op eigen handelen en feedback kunnen geven middels dynamische oordeelsvorming,  

 een contract met de intentie een duurzame verbinding aan te gaan, 

 volop ruimte voor het ontwikkelen van talenten, 

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

 een begeleidingsprogramma tot complete integratie binnen de school. 

Wij bieden ook: 
Op elke locatie een eigen team leerkrachten dat in hecht verband werkt en als zelf-organiserend team heel toegankelijk voelt. De directie en 
het bestuur vervullen hierin een ondersteunende en faciliterende rol. De teams dragen zelf verantwoordelijkheid voor o.a. de roostering, 
werkverdeling, professionalisering en organisatie en worden hierin bijgestaan door bouwcoördinatoren, onderwijsassistenten, intern 
begeleiders en reken- en taalcoördinatoren.  
 
Jouw verantwoordelijkheden: 
Als leergierige professional ben je serieus over onderwijskwaliteit en leg je hierin de lat hoog voor jezelf en de organisatie. Jouw sterke punten 
vullen het team goed aan. Je weet dat geen dag hetzelfde is, de ene dag sta je pepernoten te bakken of pompoenen uit te hollen en de andere 
dag ga je met je klas op stap naar het museum om ze te laten zien en voelen wat zij in de boeken lezen en leren. En die geitenwollensokken? 
Die leren we je wel breien. 
 
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 mailen met Zoyra Griffioen op onderstaand mailadres.  
 
Jouw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag voor 3 mei, gericht aan onze schoolleider Muziekwijk  Marjanne van der Stok via mailadres 
info@vrijeschool-almere.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 20 (17 – 21 mei). 
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