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Leraar  
Lichamelijke Opvoeding m/v 

Naam school Stichtse Vrije School 
Contactpersoon Karin Parlevliet 
Plaats Zeist 
Type onderwijs Vrijeschool 
Sector Voortgezetonderwijs 
 
De Stichtse Vrije School is een regionale school voor voortgezet vrijeschool 
onderwijs op MAVO, HAVO en VWO-niveau. De school telt gemiddeld rond de 650 
leerlingen. Samen met de Tobiasstroom in Zeist, 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.  

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

opvoeding   
Vacature 

 

Functie titel 
Ingangsdatum 

Vrijeschoolleraar LB 
1 augustus 2021 

Dienstverband Tijdelijk met uitzicht op een vaste aanstelling 
FTE 0,7 fte 
  

Wij zoeken een enthousiaste vrijeschoolleraar Lichamelijke opvoeding voor het 
geven van lessen in klas 7 t/m 12. Je vaklessen bedragen 20 uur per week en 
worden op 4 werkdagen geroosterd. 
 
Je wordt lid van het team van de klassen 7 t/m 9 of het team van de klassen 10 
t/m 12, op donderdag woon je ’s middags de pedagogische vergadering bij. 
In de LO lessen wordt in klassikale, heterogene groepen van leerlingen met vmbo-
t, havo en vwo niveau gewerkt. 

Het uitgangspunt van ons onderwijs is de vrije schoolpedagogie, wat onder meer 
inhoudt dat het onderwijs moet worden afgestemd op de leeftijd en 
ontwikkelingsfase van de leerling. Nieuwe collega's worden hierin uiteraard 
begeleid.  
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Functie-eisen 

Opleiding 
 
Overige eisen 

1e graads 
 
De kandidaat: 
• een lesbevoegdheid. 
• heeft bij voorkeur ervaring met of tenminste affiniteit 

met en kennis van het vrijeschoolonderwijs en het 
achterliggende mensbeeld. 

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

• is empathisch en kan aansluiten bij de belevingswereld 
van de leerlingen 

• kan zorgdragen voor een veilig klimaat in de klas. 
• kan differentiëren in een heterogene klas (MAVO, 

HAVO, VWO). 
• biedt ruime structuur en overzicht aan de leerlingen 
• is in staat de eigen lessen te ontwikkelen met als basis 

het leerplan van het voortgezet vrijeschoolonderwijs. 
• heeft en bewuste levenshouding en is betrokken en 

belangstellend ten opzichte van leerlingen, collega’s en 
de samenleving. 

• is communicatief sterk. 
 

Beschikbaar voor zij-
instromers 

Nee 

 
Arbeidsvoorwaarden 

Salarisschaal LB 
Arbeidsvoorwaarden Volgens cao voortgezet onderwijs 

Wij bieden veel ruimte voor ontwikkeling. 

 
Sollicitatie informatie 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Karin Parlevliet, 
teamleider team 7 t/m 9. Meer informatie over de Stichtse Vrije School is te 
vinden op https://www.svszeist.nl/Onderwijs/Inrichtingonderwijs.aspx 

Bent u geïnteresseerd in de functie, solliciteer dan uiterlijk voor 14 juni a.s. via 
Meesterbaan. Alleen sollicitaties via Meesterbaan worden in behandeling 
genomen. 

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

https://www.svszeist.nl/Onderwijs/Inrichtingonderwijs.aspx
https://www.meesterbaan.nl/158194-vacatures-leraar-lichamelijke-opvoeding-zeist-stichtse-vrije-school.aspx?previewCode=MWI0MGMzMDY3NjJlODBmNDUzZTBiNTg4ZDhiOGE5OGI3MTg3M2I4NDRlZDRlZjg5Y2IxM2E1MGFiMTY1MjQ2Yg==

