
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

De Zwaneridder te Wageningen 

is een basisschool op antroposofische 

grondslag. De school groeit de 

afgelopen jaren. Er zijn 9 klassen, 3 

kleuterklassen en de klassen 1 tot en 

met 6. 

 

De Zwaneridder biedt 

• 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 

 

 

 

 

 
De Zwaneridder  valt onder Stichting Pallas - 

www.stichtingpallas.nl  

 

De Zwaneridder te Wageningen zoekt  

 

Klassenleerkrachten   
0,80 fte  

1,00 fte  

reguliere uren en langdurige vervanging (ook in deeltijd in te vullen) 

voor inzet in de klassen 1 en/of 3 (groep 3 en 5) 

 

Wij zoeken enthousiaste collega’s met de volgende  

kwaliteiten: 

 

• voldoet aan alle bekwaamheidseisen voor de leraar basisonderwijs 

• heeft bij voorkeur ervaring in en/of kennis van het vrijeschool-

onderwijs 

• is een inspirerend persoon, die vanuit een samenwerkende en 

reflecterende houding breed inzetbaar is 

• verbindt zich met hart en ziel aan 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 communicatief vaardig 

• is gedreven en enthousiast 

 

 

De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een sollicitatie- 

commissie binnen de school. Proeflessen maken onderdeel  

uit van de procedure. 

 

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 zo snel mogelijk 

via mail op directie@zwaneridder.nl  

 

Voor gesprekken worden afspraken gemaakt. 

 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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