
 

 

De Zeister Vrije School zoekt verschillende nieuwe collega’s 

Klassenleerkracht i.v.m. ziektevervanging (3 dagen per week) 
Klassenleerkracht i.v.m. zwangerschapsvervanging (2-4 dagen per week) 
Vervangers voor onderbouw of kleuterklas (flexibel inzetbaar) 
 

De Zeister Vrije School is een basisschool voor 
vier- tot en met twaalfjarigen. Er 
wordt gewerkt vanuit een leerplan 
waarmee niet alleen de cognitieve vermogens 
van de kinderen worden aangesproken, maar 
ook hun creativiteit en hun sociale 
vermogens. 

De Vrije School staat voor een brede 
algemene ontwikkeling. Kennisoverdracht is 
niet het enige doel. De leerstof wordt 
gehanteerd als middel waaraan de kinderen 
zich kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling 
van het denken, voelen en willen (hoofd, hart 
en handen) krijgt in het leerplan een 
gelijkwaardige plaats. Het ideaal van het 
vrijeschoolonderwijs is dat kinderen zich 
ontwikkelen tot vrije, zelfstandige mensen die 
zich bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid voor medemens en 
natuur. 
 
Voor meer info: www.zeistervrijeschool.nl  

De Zeister Vrije School heeft drie locaties (aan de Burgemeester van Tuylllaan, de Bergweg en de 
Socrateslaan).  
We zoeken een collega die voor een periode als ziektevervanger kan werken. Na die periode zijn er binnen 
onze scholen zeker mogelijkheden als (klassen)leerkracht. Reacties worden direct in behandeling genomen. 
 
Voor de school aan de Bergweg zoeken we van 9 januari tot de zomervakantie een leerkracht voor een 
zwangerschapsvervanging. Dit betreft 4 dagen per week, maar zou eventueel door twee mensen voor ieder 
2 dagen ingevuld kunnen worden. De eerste weken worden ingericht als inwerkperiode waarin de huidige 
leerkracht nog aanwezig zal zijn. Reacties tot 1 november. 
 
Voor alle locaties zijn we op zoek naar vervangers die één of meer dagen per week beschikbaar zijn. Houd 
je van afwisseling en ben je nog lerende; een mooie manier om verder te komen! Reacties worden direct in 
behandeling genomen. 
 
Wij bieden: 

• Inschaling conform cao-PO; 

• Een tijdelijk contract met uitzicht op vast; 

• Enthousiaste en ervaren collega’s; 

• Goede interne begeleiding; 

• Onderwijsassistentie in elke klas; 

• Antroposofisch mensbeeld als basis; 

• Mogelijkheden voor scholing en professionalisering. 
 

Ben je geïnteresseerd om bij ons team van 85 collega’s te komen werken en sta je achter de principes 
van onze school? Dan komen we graag met jou in contact!  

De sollicitatie kun je sturen naar Heleen Steinbuch:pers.zaken@zeistervrijeschool.nl. Voor informatie en 
vragen: Arwen van Putten, schoolleider Socrateslaan, via directieSL@zeistervrijeschool.nl of Bas 
Roelvink, schoolleider Bergweg, via directieBW@zeistervrijeschool.nl . 
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