
 

                                                                           

De Zwaneridder te Wageningen 

heeft  8 klassen, 2 kleuterklassen 

en de klassen 1 tot en met 6. 

 

De Vuurvogel te Ede heeft 2 

kleuterklassen en 4 (combinatie) 

klassen 

 

Beide scholen bieden: 

• vrijeschoolonderwijs dat de 

leerlingen raakt en het vuurtje in 

hen aanwakkert  

• zorgvuldig vormgegeven 

onderwijs vanuit bezield 

eigenaarschap bij de teamleden 

• een dekkende zorgstructuur met 

ontwikkelingsmogelijkheden  

• een hardwerkend, ambitieus en  

samenwerkend team 

• een ontspannen, inspirerende 

werksfeer 

• mogelijkheden voor na- en 

bijscholing 

• vrijeschoolonderwijs in de 

huidige tijd 

__________________________ 

Vrije School De Zwaneridder 

Arboretumlaan 1 

6703 BD Wageningen 

Telefoon 0317-412027 

WWW: www.zwaneridder.nl 

E-mail: info@zwaneridder.nl 

 

_____________________________ 

Vrije School De Vuurvogel 

Nachtegaallaan 49 

6713 BW Ede 

Tel: 06-20460931 

E-mail: info@vsdevuurvogel.nl 

Website: www.vsdevuurvogel.nl 

 

 
De Zwaneridder  en de Vuurvogel vallen beiden 

onder Stichting Pallas - www.stichtingpallas.nl  

 

Stichting Pallas zoekt voor haar vrijescholen de 

Zwaneridder te Wageningen en de Vuurvogel te Ede  

zo spoedig mogelijk een 

 

Euritmieleerkracht m/v 

Ter vervanging van ziekte 

 

• 0,2 fte op de Zwaneridder 

• 0,17 fte op de Vuurvogel 

 

Wij zoeken een enthousiaste collega met de volgende kwaliteiten: 

 

• voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraar  

basisonderwijs 

• heeft ervaring in en/of kennis van het vrijeschoolonderwijs 

• is iemand die met goed communiceren een samenwerkende  

en reflecterende houding uitdraagt 

• laat zich inspireren door de menskundige opvatting uit de  

antroposofie 

• is in staat actuele onderwijsontwikkelingen te verbinden met  

het vrijeschoolonderwijs; heeft hiervoor een cursus gevolgd  

of is bereid die te gaan volgen 

• is gericht op persoonlijke groei in het leraarschap 

• is gedreven en enthousiasmerend 

 

De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een sollicitatie- 

commissie binnen de school.  

Voor nadere informatie over de functie kan contact worden  

opgenomen met Ilja van Geel, schoolleider van de Zwaneridder, 

tel 06-13187389. 

 

Uw sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag vóór 6 december 
2021 via de mail: administratie@zwaneridder.nl  
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week daarna. 
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