
 

 

Vacatures Marecollege 

Wij werken vanuit een antroposofisch mensbeeld. Dit betekent dat wij streven naar een evenwichtige 

ontwikkeling van denken, voelen en willen door het aanbieden van cognitieve, kunstzinnige en 

ambachtelijke vakken. De ruim 640 leerlingen komen uit Leiden en de omgeving van Leiden naar onze 

school vanwege de prettige en rustige sfeer, de intensieve leerlingbegeleiding, de kleinschaligheid en 

de goede onderwijsresultaten. De school vormt samen met het Rudolf Steiner College te Rotterdam 

en de Vrije School Den Haag de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland. Wij bieden u een prettige 

werksfeer, waarin collegialiteit, ondersteuning en ontplooiing centraal staan. 

Voor alle vacatures geldt: 

- Inlichtingen: Sander Roodink (rector): roodink@marecollege.nl of 071- 5227333. 

- Brieven met cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan: Linda Wiekhart (personeelszaken), 

wiekhart@marecollege.nl (of per post: Sumatrastraat 120, 2315 BD Leiden). 

 

Sluitingsdatum: 9 mei 2021 

Zie ook onze website: https://www.marecollege.nl/ 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Mentor middenbouw (mentoraat en periode) 

- Vanaf 1 augustus 2021 

- ca. 0,45 fte 

- 2e-graads bevoegdheid 

- Roosterdagen: maandag t/m vrijdag 

- De inschaling geschiedt in LB conform cao-vo met uitzicht op een vast dienstverband. 

- De docent middenbouw wordt mentor van een klas voor twee jaar, zowel in de 7e als in de 8e klas 

(de eerste twee leerjaren). In die tijd geeft de docent - het grootste gedeelte van of alle - periodes in 

de eigen klas. Dit gaat om een breed scala aan verschillende vakken.  

- In verband met het periodeonderwijs vindt inroostering plaats op 5 dagen per week. 

- Van leraren die onbekend zijn met het vrijeschoolonderwijs wordt verwacht dat zij zich hierin 

scholen. 

- De omvang en roosterspreiding van deze functie maakt dat combineren met een van de andere 

vacatures aantrekkelijk kan zijn. 
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Docent Engels 

- Vanaf 1 augustus 2021 

- ca. 0,4-0,5 fte 

- 2e-graads bevoegdheid 

- Roosterdagen: n.t.b. 

- De inschaling geschiedt in LB conform cao-vo met uitzicht op een vast dienstverband. 

- Van leraren die onbekend zijn met het vrijeschoolonderwijs wordt verwacht dat zij zich hierin 

scholen. 

- Affiniteit met vmbo-afdeling is een pré. 

 

Docent Nederlands, tijdelijk i.v.m. zwangerschapsvervanging 

- Vanaf 1 augustus 2021 t/m 24 december 2021 (met uitzicht op gedeeltelijke ouderschapsverlof- 

vervanging daarna) 

- ca 0,8 fte 

- 1e-graads bevoegdheid 

- Roosterdagen: n.t.b. 

- De inschaling geschiedt in LB conform cao-vo, tijdelijke vacature i.v.m. zwangerschapsvervanging. 

- Van leraren die onbekend zijn met het vrijeschoolonderwijs wordt verwacht dat zij zich hierin 

scholen. 

 

Docent maatschappijleer, tijdelijk i.v.m. zwangerschapsvervanging 

- Vanaf 1 augustus 2021 t/m 24 december 2021 

- ca 0,5 fte 

- 1e-graads bevoegdheid 

- Roosterdagen: n.t.b. 

- De inschaling geschiedt in LB conform cao-vo, tijdelijke vacature i.v.m. zwangerschapsvervanging. 

- In verband met de periodelessen zal inroostering gebeuren over 5 dagen (ten minste eerste lesuur 

tot 09.50u). 

- Van leraren die onbekend zijn met het vrijeschoolonderwijs wordt verwacht dat zij zich hierin 

scholen. 

 
 


